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loc"" alę I podątaj, I udzkie myślI. Ioleł u kat
dego człowieka rocznica śmierci Lenina 'Z lo..
nyml kojarzy się wspomu1enła.mł. Z obrazem
z ł.alobną obwódką. ga.zety ukradklem_
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Moskwy przysypa·
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Trwa I J.. I wlecmł. tyWa w paml~ luda
Lenina. bo wI,6e olę ona nI.rozerwalnle
calą epoką. dziejów ludzkoścl, z e])Qką rewolucJI prolełarlackleh ł budowy 8ocjalb.mu. ho
w dziełach I w czynach Lenina.. bo we wska·
unIach partII, którą stworzyl, we wska.za..nła.ch
KPZR robolnłcv. chłopi. prredstawlcicle Intt"U ...
gencjl wszystkich krajÓW śwla.ta szukają. co
ddeń na.uk1 Jal, tyć ł PTaCOW&C. Jak walczył: o no·
wy ustrój. o socjalizm ł Jak ustrój '-en budow~, "Lenin Jako twórca I organizator pa....
tU proletariackiej nowego lypU,
Jako leoretykstrateg I ",ódz mJedzynarodowego rur.hu komur.isbcznego pisał towarzysz BI~rut
nie tylko Jlr7ewldzlal tratnie rMWóJ tych proces6w I wydarzet. historycznych. które~no
wlą
najisłołnleJszą. treś~
obecnych
dziejów
ludzkości. ale całą. swą. dz1ała.lnośd4 rewolucyjną tworzyl przesłanki dla dzlslejszcgo ukła
du sił ł c1::.lszycb zwycłęstw ludu pracuJą..rego".
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KriqŻek zosta! jej czlonklem. Wloma
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mo""chljskiego rrodu. "ależeU Majecki. Kludziacv. BanaszcZt/kowle I InnI.
Wróg dzla.lal..· Nlel<tórry ",e wsi
zaczęli tłę obawl<tł_
K rqż1/1J1 wldel,
ie Jeto podplez. sIolut - ile • nim
będzle_ Na stare lata "'1IPęd.q katdeDo ze-~ I ""wet kawałka
chleba 1>Ie d<>dzq,.,
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Z d"IQ' na dzień m.!a1Jl wpłrrwll
Majeeklch, Send.tewsklego I KłudzIa
ków. coraz ",,,lejsZt/' posluch . młdla
plotkara Ma.rlo Banancz1lk.
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Dnwltl stę nlekt6rZ1l temu proAktyw m4ejscowy I • powiatu tIuroctwu... No bo kogo taJe kogo, ale ,ItBC%1/!. wtlja.tn.I.!, dema.skowa!
,,'lV
K!u.dzla.1<6w
..kara bosJea"
powinna IJIm wrogie ptotld I ku!ackle PQ<Istę
już dawno doBlęgnqt..
Chocl!!~~u za. py. -Lt.tdrle '%aezęti r'ozumf.eć CMaz ba.,...
p"tkl"1l ,wt/%1/Bk
BłuZqcego
W!ad.k4 dziej. -dtaczellO kulakom zatetv na łZ6Stępn!a ••
rzenłu we
wsi niepokoju. A trzeba
podkremt. It kułacka bezczetnoAt I
'Tok ju.t jest prll'tDłe =sre. te ".,..

",e rodzi
ło '"
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nOk na miej""" przeznacu.emta mu o 10 proc.".
do _ u . Swfer aamocllodu nie
Na odjęciu: ID NOIIlOkrcmI4.
wiedział. 00 wlezI.e właścicie
tONkIej 'FabTllce MD,9Z1/1> im.
le' uota obawlall sd, bowiem, by
nie wszed1 on w "UnOwę ze zło- S'laU114o W!. D1:etDal 11.4 warcie
dziejami. WIOIr.ąc palrunek z lot- prod"kcyjtlej żlICiqgnięteJ dIB
uczczenia XX Zj4Zdu KPZR..
nlBka do ba:nlru. szofaz za trzyFot -;CA1!'
mal BWÓj waz. przy Jednej z ka~ I wstllPll na fWżalnkę kawy. G<Iy W)IBZedI z powiI'Otem na
ulicę. samoohoclu nie było. ZmUd
Wlraz ze zlotem: W!Il'toścł 278
tysięcy dolarów.
Sprawców zuchwalej krad%lety doty"hczas nie odnaleziono.
Policja S'lWajcanka obstaWiła
.. NOWY JORK. - W pobU.
p-an\cę kraju I zamierza prze- tu mi.. ta Mannora (otan Olitaprowacb!ć o:,lawQ na terenie ca- rio) w Kanadzie zg\DQlo w śr0łej &wajcad!.
dę w płonącym domu ~
-aoodzieci w wieku od 1 .oko do, 17
IB. l. /956 r.
lat. Splonęła r6wn1eł małka
,
obradowala.
IzIycb dzieci. OJCA' znaleziono ~
ba Ludówa NRD.
tko poparzonego w pobUłu l!!!J.
N a posiedzeniu
naruszyły lII\Cego
domu.
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Izba
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~ mości • Bengbaz!. 22 bm., uaa1IlNRD na. wMołle1c
Kon.tDen.tu
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S""i<>r6w rozpocn"wala proPEKIN PAP, l\genc1lt NOAl .Manv, UI'OCZfBte-lIfIfti'
jeJet .u~" "UtWorzeniu wych Chin
te 18 bm.
Narodowej
A.-mU Ludowej i U grup
ameryka ńplerwuego
""""
Plel'Wllz;vmlunlwersyle~
wykIa.dowea:ml.
Ministerstwa Oo.onll Narodo- sklch
prowokacyjnych
IrzeJ profeaorowle ~.
wej".
Projekt. ten uzt18adnlł
,nad chińskimI wyspaa.!!ll!l>lBkl I Jetlen,.~.
wIcepremie. NRD Włiu ..stoph. m! pr'lybI'ZeŻnym! <>ra% nad -ChiNa
odjęciu,
w!ceprem4er nami kontynentalnymt w reJoWtUl Stoph 1>4 trybu..le,
nie prQWincjj T~chekl"",:g .• Samoloty te startowały z pokładu
amerykańskich okrętów ·wojennych. płynących o 200, km na
WlIChód od grupy wysp ,Chlń-

z ŁapC%!Ittej Woli posta" ...
••rotvmll U .Iel>\. ·sp6Idzietnlę.

Nie będziemy twtJtat na
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bred..le_ Wiemy do b... co one
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Dzie1l 14 bm. byl wlellelm Iwlętem..
W dniu IJIm 2J mleszka!lcÓ1D wioski podplea!o .ta!ut 8J)óldzlelnl produkc1/j".j
pleMD..ego . typu. Na d!u.go powstani.
ID pamięCi la uroery.ta chtDłl._ J ..ko
pierwsi
podplsaU
statut
aktyw\§ci
Stanis!a",
Rusek,
Stefan
SI11>I.js24 jest prawda, od oblud1l gromadll
CZeMD!!lsk\,
Trod61I..
Szrek,
Józef
I klamstwa,
Wlększośt mleszka!lc6w
Łapczvn,ej Woli .uwlerryla w
p·r aw- K8Iqtek... Za nimi pouli In"t". SlDój
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K!u- tyjn1lch ID zebrt>rljllCh I dysku,j""h IDsIc· .c!Uopa.;' P1'alDdtI odnlosla ZlDyclę.tlDÓ. Do
wsi, r6umlet brali t<mte
i bezpartyjtlI. PoNtliwlęeej l:apcZt/,,"' 'I'IIolł
wiosna ZClIlUal4 iD
.pr_om .lJIc:znIu.., K.lq.t~k mial nzcję.,.
.
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Wotl._ Do nledawn4 "lewielu chlopów
myAl<tło
powarnle
o wB'lqple1>lu do
.p6Idz1etni,
Mieli przeroż"e
wqtpz.t..
woścl I obaw1/. Baby plotkO'WolJI. Ot.
chocla.żb1/ Bana...czykowa... Mełla ję
rykiem ile wtazło. StrMzyla kumoszki. że kto pT%1/Stqpl do "wsp6Inot 1l"
nie spróbuje nawet zalewajkI.., Z gło

du prtyjdZlle, uml.,.a.t_
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nol, azotan sodu. siarczan eY'll'"'
ku, olej parafinOWY. azotox I 111ne.
Nasze chemlkalla znsjdują du
ży zbyt w JugosławU. W Brazylii wy:-oby te stanowią jut
jedną czwa.rtą ogólnej wartoś
M wszystkich naszych tOW'ar6w
ek6.portowanych do tego kraju.

nie
Ta.zem Z
Iem lepszych 'CZt18ów.
W uJ>C%'II'Itej Woli wio''''' zaczęIB
się w styczn.lu._
Tak twl<m!zl Kslq-

się

ni.m okresie, znajdują się rn. 1n.
bezwodnik kwasu ftalowego (pól
produkt do wy<ob6w farb I laklerów). sód metalIcmy. przyśpieszacze ł utrwalacze do wy-
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WOLA. Pomiędzy oplotkami pĄeblega b!otnlsta droga,
l to "'" być >Ima.. Styczeń Błę i<o?\c%1/
t Moto chyba nie zamarrn.ie_ Nawet zi-
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świata

polskiej Ek&pOrt ben:rolu I nattelenu do
roo,,: USA osiąga już tysiące ton.
Gachin rozprawił się z kolei
rynki
Coraz większe za1nteresowa- z OS"lCZerCZYTTU
twierdzeniami
zbytu. Obecnie n ..... chemikalia nje budzą także pols-kłe 'wY.J"oby burżuazyjnej prasy zagranicmej
docierają ao-b~Q- 80 krajów chemiczne wśród kupców kra- na temąt nekomego _upadku"
we wszystkkh częśoiach świata. Jówarabskich w S~I1, Libanie FranCji l narodu- fralOcuskiego.
W roJw ub. - w porówn"",lu -i
19~3 r. w84"tośt wyeltsportowa- I JordanU. Ba\lamy motUwoścl dz~:'d:ck~ ~w;~:~c; :~
n)'Ch pnez Pols!łę wyrobów ehe zbytu naszych ohemllta.ll6w Wt- pomlna o owej wspanialej przemic=ych W'Ilrosla o P\"Ze8Zlo 85 t. w Sudani. I EtI<>p\I. KOd"ZY- szloścl. naś n_ród francuskI naproc. Glównym! towara"", ja;kio atni. rozwiJ. się eksport tych dal zamierza dochowa6 wlernoAcI
oferujemy zagranictnym KOfi- wyrooów do Eifłptu. Staramy ptęlmym- tradylllom FrancJI. 10
txrahentom, są wyroby J: węgla alę równle1 toru lepiej pomać lat temu za eeł.ę niezliczonych
praSO'WBlnego, produkty nieor- zalnteresowan,l. Importowe kup- 01iM. jakie zJeżyU bohaterowie
g....:I=e. barwn!kJ, flaitnaceuty. dlw Dalekl&lll> Wscbollai l Ame- Ruchu Oporu •.naród nasz - pokl. półprodukty organ4,C2one wę r,.klPofud<jlowej";·.
;
. wiedz,a\ Cachln .,.. w.lc7.yl Q
!Ilapochodne i proóukty naftowa.
OgólemUste tych t<1W!lrów obal
r.luje przeszło 200 róŻIlyeh !>Ozycjl. W oo'!>atJn.lch mlę$iącaoh
r<JJ!l\Yljający olę S'lyb\(o przemysł
chemicz.ny zgłosił Centrali Handlu ZagraruC7lIlego .,CIECH" lon ..
kadzies4.ąt nO'W"ych produktów,
które mote eksoportowat.
Wśród
nowych
arty!rullrw,
l!lksport

w slowa tragicznej Wiadomości ...

A jl'dnoczp,śnl. imię LenIna wI~ lIę. dla
n1\8 hUsko. b..t>Ośrednlo I dnlem dzl.leJózym,
z tym o co nasze pokolenie w.flczy, ('o buduJ.... • wl.Joklmi cbatami roz,/a.rzonymJ .IekIrycmym holatlem... Z a.rmIlI trakto,ów orzą
cą 8półdrlelcze pola... Z obrazem gigantyemej.
ośwlettoneJ dzJf'sląłkaml reflektoróW HowolhlCklej hall, w której zgromadzlla się pn.ed pa.ru
Ia.ty wlelotysh;czna załoga. by uroczyście D&d~ nazwę na.lJtllodszel I
"aJwlęk"rj
hucIe
poIsklej. zaoociji'ną I obowlllzuj,c, n .. wę buIJ' imienia Włodzimierza l.enina..

W

J919.

(wg obrazu p. WasIlIewal

docmeJ

"O godzinie .zósteJ minut
Wlodzlmlen unln"_

w prrezyddum obok
Posiedzenie trwało niespełna'
zajęło miejsce
W ch8ll'8ltterze pól god.z.lny. Tradycyjne przem6
oekretany :..,/'przewodn.lCZl\COllO wlenle inauguracyjne wyglO6.il
ple........,go posle<t&enJa 8 naj- !l4Meel Cachln.
mlodszych deputOwanych: 4 komunistów I dwócl1 pouJadystów.
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Samoloty USA
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Jl,svtu,cjl wewnętrznej

111:.11191.

T'---

Wielkiej B ..."taoii
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brytyjski Eden

p ...-wUCJpUlno'we . . .

--uwab w tych wa..

runkach stwonenie takle' atmo
sfery, by przedsiębiorcy I r0botnicy przemysłowi poczuH st,

~=.iioilli.~>ilf';-liił."--l.iFva.zcbBl!l.!"
ma.ru::latow fh.
-jaki&- -<lstrlt- długotrwntym-pro_em-;- o
y~
przeprowadził między narodem vol~ I nących mwll pamIętać katdy odonek
Nowe Zrromadrzenłe N8rodO_

~

1!i

a zdradzie<'ką buriuazją w dniach. gdy
~łs""_8 pod1ęla hItU! .bn", ....tl'~dzi.cka

-

ób

l\ pr

"partnerami",
Kończąc swe wywody n. temat polityki 'wewnętTźnej Eden

ą

w §wej codziennej działalności.
we lkzy 595 deputOwanych na
WIele ogroornych trndnoścl plęll"llJ' się olll.le 627 m""d •.t6w przewidzianych I1 tów wyntienla .Ię ,
DQllza ~ą., przed mP~aA
__K\aO!1llNtarY~ł.?;,~ł!!.~!~ TroCqu~ Schn~~a__, _
Marksizm.lenInizm przyświecaJ walce laką ~dJ'1!l... budo~cz}'ll1 .ę!'jallzmu.....TylŁ akom·
~,
---- ~
w-ńllęd.ywo.t<'nnym dwudzłeStOleclu - -teciY.-·pllkowanych l8dań musimy rozwiązywać kat· wia .!~ "ast~pująco: .
JakkolwIek Zgromadzenie N.
U polscy komuniści przeciwko rz~om rilrady dego dnia.. Budować clężkJ pnemysl. przekomuniści wraz z przedstawi- rodowe rozpoczęło już C5WOją
narodowej, gloou. wojny I tcrr-ą-ru. ,Nit'śmłerlel ks7.t~lcak rolnictwo z zacofanego, przcRtarzale- clelem republikanów P06tępO.. sesję, nurtująca całą Francję
De wskazanta Lenina, wiara w mądrość partU go - w nowoczesne, zespołowe. Coraz lepiej wych - 151 mandatów.
I sprawa
ut""'orzenla większości
bo~ckiej kierowanej 'Przez jej Komitet i coraz s'lerzpj zaspokajać potrzeby ludzi pra8Ocjallś~ 98 manda.tów,
zdolnej do wyłonienia trwałego
_ Centra1ny-z-- .rózefem Stalinem
obronnośtl kraju,
zwiększa~
radyka.łowie grupujący się w ... , rządu nie znalazła jeszcze tlwe1\" potęgę Kraju Rad. w bohaterstwo
zi ra-Mendes-Franee'a _ 65 man- go rozwiązania, Przeszkodą nI

krucjatę.

podkreślił konieczność dalszej
redukcjI wydatków n. potrzeby

~.---Podał- on do wia-

Jeszc7.e priAA! uand, IlAiec1

·Oom05c\,

I

dzJł'ckłch, zagrzewały .{Jo walkJ z lasz
eklm okupantt'm bojowników Polskiej.
Robotniczej 1 parlyzantó",
ArmU Ludo
,związek Radziecki. młode, Istniejące zaledwie
ćwtert wieku państwo wolnych robotników t
chłopów zdruzgotało stalowe ramię światowego imperializmu hitlerowskie Niemry przyniosło rtam upragnioną, przez tył l' pokólcń

"'TCZ('kiwaną,

wolność.

Wolność

narorlov.·ą.

ł BPołf'czną. możność budowania nowej OjCZY7.n)' wolnej ml wyzysIm
lJOsia.daC'7Y, O.!t'7~"lOy
rządzonej pr.l.('1'; robotnił~ów i chłOpów, oj('Z)'zny własnej. ludowej, sprawiedliwej.

*
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*

Kledył Stefan Zeromskł. zapyty"\\'ał: •. MadC'ł
wy odwag4: Lf'.nina, żeby WR7,c7,ąĆ d:'.i\'ło nie. v;n&.ne, 7burzyć sta.re I wszcząć nowe'?" To komun1ścl ndelł tę odwagę. Uczyli się jej wlaśnie od Lenina. od Komunistycmej Partii Zwłą.z
ku RadzieckIego. Drogą przez ni('~o wytkn1c:-

chow)'wat
nowego
'OP·""'''''-łI'Alów.
bardzłej wykształconego... Jakie
,.nłczalt'tnł" z Francji zamur_
1l1eJaiwo zacb,owa6 wśrlKl :zawiłości cO- sklej _ 11 mandatów,
dzll"nnych kłopotów. wśród błędów, a. bywaJo
UDSR _ 19 mandat6w,
I wYPIlC'ł;('ń - niczym nlezm1\C1one hspollJrzente
grupa radyka.łów popłeraJą<',8
w Przl"szlośt. nIe zatracić an' na. c w ę per~ Faure'a (RGR) _ 12 mandatów,
spt"h:l~'w, llD1ieoC w trudnej jeszcze nieraz rzel\IRP. _ .7~andatów,
(zvwjs~o~ci unia -dzJsłejszcgo
znaleić zla.ma
nw. unitirkowani j .. nlezalełjl1trzl'.isz~Th Lwych:słw...
ni" _ 97 mandatów,
Gdy IA~'nin !ttawal pn:ed jakimA trudnlej~
.. rcpubllklUlle
80<'jalnJ"
(b
S7:ym wg~dJ1I('nit'm zwykł był mawla~, te trre- gaulliśd) _ 23 mandaty,
.
lJa ,.Ullrad'l.i(' sl~ Marksa". lladźmy sil;' I my
Marksa, Radlmy sit: Lenina, Ranźmy sl( kla- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••
syków marlsi71l111. Jak twórczo w nowych warunkach st(ł~l)wać Jeh nauki w codz.łennym
t~'('ł(1, w C'odzil'nneJ pra.cy partyJnej. Ja.k otJ....
U
•
najdywać Iderunek poszuJdwań ł dl'cyzjl nr
ouar('lu o ,,,iecznie tywą nauk~ marksizmu-leninłzmu
,~-'
J. KUCZE"'8KA
U

rnąrlrujs'Z>ego.

EI«!'enh'"'we"
chwallG
D Ilesa

Skarga Syrii przeciwko Izraelowi
w Radzie

Bezpieczeństwa

.

de~?~~t~!; ~/rw p=~;

drodze do utworzenia

większo-

ścL. ['\a której mógłby się oprzeć "odpowiadający intere!om

narodu f1rsiflC'lis.kiego nąd Frońtu Ludowego, jest negatywne
stanowisko socjali.stów I radrkałów. Skłócenie panujące w ugrupowaniach buriuazyjn}'ch u·
Irudnla prawicy zmontowan:e
wiE!k!':zośc\ w my~l jej interesów.' N()wym mo~entem poglębiającym zr67,niczkowanle _li·
grupow1'\ń burżu8zyjńyrh
jest
OŚWIadczenIe Pinay'a złotone w

Imieniu "niezależnych", Narlt-~
stając dotychC'Za~wwe milczenie
Pinay wystąpił faktycznie przeciwko
koncepcjI
utworzenia
rządu ."frontu republikańskiego", ]aTISowane1 prze! SFIO 1
radykałów spod wirku Mende-sFrance'a., Zdaniem wi~kszośd

nym'j.
Charakteryzując stan eksportu brytyj.sk!ego Eden nIe poru~
,szyi jednak problemu unonnowania stosunków ekonomlcznyrh mit';d7Y W. Brytanif\ a szeregiem innych krajów, w tym
z krajami obozu socjalistycznego.

Wyra'!a'ąc powat.ne 2anlepo1\ojenie z powodu ,y.r~u ruchu strajkowego w W, Brytanii
mówca zaznaczyI, :te w roku
Jj}5-5 ogólna liczba dnI roboczych
straconych w wyniku
strajków wynioc;ła 3.750 tysięcy,
co stanowi blb;ko dwa razy wlę-

tek pler.\'SIZą 110 wyzdrowieniu

~=~.ą prasową

W.·
Ei"enhower _.dczył koreo.
w

W arsza ma _

ponde-nt()!O.1., 1.8 We . wlaści wym
czasie poda do 'Wladomo~('Jj S'wą

zachodnich, jaklkolwlek 1lle jest

o::.tuteczną de<.:~-;:ję

w

sprR\\'ie

wys.tawienia jego ponownej k_un
Dt>lpgat radziecld Sobolew pro- 9yd:l.1ury na prezydenta l.lSA.
Od,puwwdlCł]ąC na pylilnie w
ponownł, by Rada BeLpieC\Zeń
stwa - s·kOO'o już ma glosować spraw~e wypowiedZII DulJesa na
nad
rewlucją zachodll1ią
w lamach tygodnika "Life" Eisenpie-rwszej kolejnoŚCi - przepro- hower oświadczył, że nie czytał
ona

caikav:lc1e

zadowalająca.

\vad2iła odrębne głosowaiIl'l.e nad
tym plJnktem rezolucji zachodktóry próbuje- przerrucić
część wi1ny
za wydacrzenia illad

tego artykułu, lecz. ma "calk(]\/{!
te zaufande do Dullesa". Eisen-

hower naZ'N81 go przy tym "naj
lepszym kierownikIem dyp!omaejl arnerykan.s.kdej", Ja.kdego kleJezlweffi Tyberladlikl.m na Sy~
dykolwiek
maI.
r\~.
.

niej,

Na konferencj1 prasowej oda Bez,pieczeństwa jedlf1omyśll1le beana była nle:rMrykle duta llczba kores.pcxndent6w - 280 dzienuchwaliła
Ifezolu('ję· \V'I1iesioną
nilka.rzy z różnych cz.aSop\.sm 1
pt"Z-C'Z mocB'Y'Stwa zachodln~e, Rezolucja ta. po udzieleniu nagany ag.encji prasowych.
17..raelowt wzywa go.. by w prLyszłośel -atosował !łł~ do swych lO
bowi1\za-ń, Inaczej lWJwlem Rada

W

!końcowym głos()l\.\-~Bln1u

będzie musiała
nad podJęcłem

nIezbędnych

za.stanowt~

Ra-

się

dal..yrh kroków
w mylI Ka.rly NZ

do utrzymania porządku
przywrócenia poltoju.

luh

I

te - nastąpiCfOdatl,oWa

redukCja 10 - 15 tysięcy urzęd.
nlków państwowych. Dotych..
C1.as zwolniono z. pracy 46 tysięcy osób. Eden podkreślił, li
rząd nie zamierza zmniej8ZY~
wydatków na cele WOjskowa,
albowiem ..w przeciwnym wy-

DONIOSŁA

padku tatnłenle AnglU lub jej
autoryłet na arenie mlędzyDarodowej bylyby zagmone",
Omawiając problemy polityki
zagranicznej premier brytYJsltl
stwierd'Ził, że "w cl"IU ostatnich miesięcy współzawodnictwo
między
państwami
komunlstycznymi ł demokracJaml!achodnlmł uległo zmianie I to nie
na lepsze-H • W związku z tym
wspomniał on o sytuacji na
Srodkowym Wschodzie. Eden
wyrazil jednak nadzieję, że kra
je O r6imych 5YBtemach apolecz
nych i politycznych "zdołaj"
zna1eU jakĄ. metod~~tolerancyjnego uatoeunkow
a 1110 do
ałebłeu •
Prem.1er W. Bryt J w latocle ncczy opowled
IItę
wyścigiem broni atomowej 0łrzymuJłłC, li Istnienie tej bronl
P1'2Y~a

alę

nte!

posiadl'\~
bom~
l..'"'lAlein1a;ąc
bez-

jakOby
d.
obaw przed kon'
filklem 6wlaioWflD".
Podkreślił onf~te Anglia "f'ÓW-

..zmniejszenia
pragnie

wodorową".

warUnkowy zakaz broni atomowej od Of!\ągnlęcia "takiE'go pl)~
rozumienia,
które
objęłoby
w.'łZys-tide rodzaje broni, a
nie
tvlko broń jądrową" Eden przemllczał fakt, :te to właśnIe mocarstwa zachodnie nle chcą za·
wrzeć takiego porozumienia.
UsJlujl\c uZ8sadnIć politykę
kolonIalną rządu
angielskiego,
Eden

zl.Ułtakował

dziecki.
dawno
dzenla
kich 1

Wyciąg:ń.ął

Związek

R~-

on z lamuo;a
zdemaskowane twier~
o ,,satelitach" radz\eco rzekomym dążem u
Związku Radzieckiego dq ,.opanowanla_ tnn.Y~-p---kr.a1ó-w"-

DECY JA

....

~y~. .dbo. . lęk 8am
.c; ~hc. - Plelft ~In

~IYi.:!>botn1li:•.były Par-""
., tyjnt~k; \llei1a"pokusOln mlesz..' !
czańsklego' tycia. Jego 'lubE '
ObyWstelką. Ełzewjrą DaWi.
downą Benei8a1lB; manlc\ll'Zy8t-

ką I cóI'kl\ właklcleJli kyzjer"

ni lest OIItktecmym. wyrazem-

renegacji. Jego

mamery, ' jego'

Ideały slj Ideałami IUmpBlIprO'.

letarlusza. Odbywa się wl•.~le
wstala
.wolm czasie I :.~
'lVzmozona Inwa"ja Ideowa' l
wl temu wInIla jest wiele, ~
obyczajowa mieszczanstwa ba
stworzyl j~j atmosferę. Dkreś
młodą rewolucję.
.Jest rok
\li formę. w jakiej wyraz.!la .I~
1928, NEP, Ple~-te.;
wielka pasja Majakowsk1ego.
nI się, W czasIe wesela wybuByły
to
lata dwudzieste.
cha bójka .. SkUtkIem nleostl'lń
no
I
lata ·,,kon,strukt)'Wizmu" poilOŚci wznIeca się potar.' PIJa" wstatego jako ideowe I 1>1'1)'"r I'\le potrafią bronić ·,lę ]lr?;ed 81oWęc"
"wszyś1lkte starania żeby uczy
styczne następstwo futuryzmu
płomioniarnL Przybyła po dwu
godzinach strJit poiRrna ~ . nll!:....L PriS}'jlkina . ..czlowiek... iMajak-ewsl<l, -jt>k ·wiaOOm<> w
przyszłOŚCi
kończą
się
niepopewnym okresie swej twórczo_
-najdUje Już ty!1<p' zwęglone
zwłokI.
Brak. jednak Jednego wód.....rem'· .. ffiowiek I pl1Lo ści. był wybitnym 'wyrazTcle=-tntklr-i!oacj], Widocznie,· ,kwa spotykają się""" ogrodzie lem futuryzmu). Lata artYs:tYc~
zoologieznym. "Pluskwa nornego i ideowego buntu prz.e-o
spalił się do szczętu. Taka jest
pierwsza część ,;Komedii tee- malla" ł "mleszczuchus ~ulgb.- ciwko poprawności sz.tuki ",le-

w

rycznej"

Wlodzimierza Maja....

kowsklego,
lI10si nas o

CzęŚć druga przepięćdZiesIąt lat w

przyszłość.

Komunizm. przy-

padko-wo, w fundamentach sts
odnajdują zamarzczłowle-ka.
Jest nim

rego domu,
niętego

PrisypIti",. kt-óFy lak się ok..spłonął,

rls", relikty obcej, zamierzchłeJ przeszłości, stają się oŚrod-

kiem zrozumiałego zalnteresowanta. Sam Prisypkin źle e-rul
się w otoczeniu pn:yszło~cl.

Wyklinał. Ze odlodz,,"o go,
aby ZBBuszyĆ. Tęsknil·.do przeszło.ści. tęsknił do wódkI.

W

s7.Czańskiej,

przeciwko

Integralnemu -

jeśli

całemu

motn.

się tak wyrazić - ' mieszczań..

cz•• le ""ta tnie} -sceny Prisyp-

satyra. Pierwszy poznal

"Pluskwie" 1 pierwszy wysta-

ylu. . b.ohater odpy-

so-

akreśla

pantomimiczne", pełne 1,ntere...

kin urrieszczony w klatce, oto

ktora, rzuca gi.tan: t
wrzes1czv w stront;' publicmlości: "Ob~'!\'atC:l('! Bracia! Swo-

uprościli

już od samego Majakowskiego,

M

czony przez tlum. spogląda Pl'2Y
padkowo na widownię. twarz
lę zmienia. przybiera wy-

Jutkiewicz.

ble co prawda zadanie

jąc

M

brut"lny. jędrny humor I Iście był~p,.,!'Óst..wl"!lie.bar<l!Q
gogolowsk.;--· aTe" pomOdZl\c. "pomysłowe.
..fajerwerkowo-

w sopel lodu. Instytut

Wskrzeszania Ludzi, po me<;hcl
nic.zmym, jak pisze Ma1akowski, glosowaniu całej federacji,
wskrzesza tnaleozicmego. Nastę
puje
pierwsza k.onfrontncia
Pnsypkina z przyszłością. Bohater, przerażony wspnniCłłn~
ciami
nownczeosnej t('('h~,;!~;
mdlt'je. Pada !la ręce Zol Bll"_
rio~kinej
która pit;'ćct7.ie
sląt lat temu 7. jego
'\'l(lś"nie
powodu lIsI10wala pop",lnić Si'lmobóJsLwo, Rozpoczyna się sze

głusz

stwu. Stąd pochodzi forma ko...
medli, stąd linia jej generalne
go natarcia. S~ąd wreszcie jej

nil

Bię

okazał

najbardziej "nlewygodrn)f'
obraz 8ztuki - obraz mecha
nict:pego głosowania na począlt
ku części druglej - ale 1 tak

ale w potOM
kach wody strażackiej zamie
zUje rue

ży.wy.

wielld, zawsze wielki. R'etyse..
t"2)'! Walenty Płuczka t Ser-

się

na

wił Ją Meyerhold z zawsze rewelacyj"ym IIjlń,klm w roll
Prisypkl"a (kto widział I1jińStrkai~eOj wp_roadllzIJe,~sryy"rOCeanlw.m'l'aJnr:
'~,
~
,

tej kreacji), Meyerhold wysta_'
wił "Pluskwę" oczy~iście w
swoim stylu, tWOrlf\c widowlJACy! Skąd:r.eś("ie Sl~ ·wzięli?
~o o og.romne.i ekspresji sceJak \1,.' as duż.o~ Kiroy was 'nlc2mej, wywochĄcej się 7: dewszy~Lkirh odmrozili? Dlacze-'- formacji l śmiałych skrótów.
go j" wlRśPle ]E'"StC'm w klatee?
~pólCl.~nej, 8 wlec "koTIstruk
Kochani bracia, chodźcie do tywistyctd1ej" oprawv plastyc!

BUjących.

glównle

eksperymentów.

fI1mowy~h

ta, twórcy jego .~na.komlte"i '0prawy plastyczneJ. poszlJ tu
ra~zej po 1i~.jj mey.el'holdo~sklej tradycJ.!. ~osZll sł~slinJe.'
SHmtl insce'l1lzac:a sztukI, jej
strona "'teatralna j~t. ba~l~
ciekawa. PrzedstawleOle dZięki
k!lkl,l najlept;zym swo!m parHom. o jakich będ~ j~z.cz.e m6wi!. ma posmak sE"11sacji artyslycwej. To na pewno. wieIki wysiłek teatru i poważny

m"m5tyczny ideal postępu. Ale

między pamfletem na coś, co
jest wypaczenl~m POJec 1a o
n-eczy Jeszcze nl.e istnIejącej a
pamfletem na l'zecz ~Bmą· jstmeje granica cienka i me dla

wszystkich ocz}'wista. Pam:
flet na błąd, pamflet na 00chylenie dzieli od pamfletu na
zasad~ tylko maly krok .. Krok,
o k.tórym latwo zapomnt~Ć To
pierwsze, zewnętrzn~ n!ebezpieczeństwo inscenizacji, kt.Ófe
go nre trzeba jednak przE'cE..mać.
Sceniczna wiz;a przyszłoŚCI ~lamana w krzywym zwlercladje Byrskiej jelSt teatralnie sugestywna. Ale jest to wizja
przerażająca. To nie komunizm, to Huxley w sw~jej najczystszej formie. Istnieją nawet zbiei.noścl motywów. Ale
"Nowy wspaniały świat" jest
sat.yrą na me<:'hanistyczny ideal
współczesnej cywilizacji. Jego
punktem wyjścia byla t'nna sy
tuacja spolecz.na i inna pozycja światopoglądowa,' Tymcza-

sem. pomimo odmienności założeń. obie te satyry spotykają

się·'
WIęcej pokrywają·
Czyżby nie było między rumi

r6mic?

Ale satyra na błędne poJ~.
przyszłości w takiej .!omue
widzieUśmy

dzielem
eza

at

ną.

sce-nicz.ną,

formę

jednym

miejSCU

kon-

m\eTa

,,PZ1L8JeW1l" .ozbudztła

wśród "asZ1/ch

ciJlt~lnIk6w

I ID k.o!ach leal'raZ"lIch c<>lej
Polski, ;apraszamv do U8,oJelej dV8JeUSjl' za,6wn.o o

Przedstawieniu, jaJe I o 1011powled.0\4ch. jakle uJcazafll
rię

jut lub ukałq "" jego

.temat.

TT~. ·10,.-.ł-

\ , .

\Qpych

nych

półludri.

półautomatów

są również

niepowaZne jak ra_

by

~'l·

'

"t

klucz. słuszńOkI f bZdUir•.;,
w6wczas 'oWa plB1'Ws2a.',,_ )
s1ma' sztuki! poświ
.,
.
kicom przestłośe1,
moZe wyrazls~.'
wienie straciłoby przez" tó
,

ją -jednolitość koncepcy;n!l I
formalną. RollWiązanie Bn..
sklej, acz pobudzające do dys'"
kusil ze w?ględu na swoje kim J
seltwencje teoretyczne.
jęs~
Jednak rozwiązan!em slU8Z4
nym, ponieważ. ~ jest przede i
wszystkim. r O z W ł ą z
n i e m
p r. O, w: O: k ~ j ł\~~_
c y~. IIllte143ktu$ł~ ~ ~

.ot '

KUjąCYRi- ----oD01t1ei 1PSc.~
cjl ruesposób przejść.' obaję!-

ja.kie poruszają się w tym me- -c")e Prisypkina. Tylko, gdy kom
nie, jest w mej coł.:·tak 'nies.~
lud~Jm i wrogim czlowiekopromitacja Prisypkina rozgry.. mowitego, n.ie1ud2lk!tego., że
wl ŚWIecie. Satyra Byrskiej
WR -się na pierwszym planie,
widz na własną rękę stara. ś1ę
jest ostra I nie powstaWia nlem'"'jest oczywista, lfie pozosta o zrozumienie pr.zyczyn-wj nied"rnówień.
Wlaśnie dlatego
winjąca niedomówień, to kotnzwykłej i odrażającej a~f j&.4
glówna idea l'ztuki~~ idea kom_
promitaCJ8 tamtych - odbywa ka unosi się._nad sceniezn:ą p.aot
pwomitac)t mif"..sz.ez.aństwa, 18się znaclJlie dyskretniej_ Odrodią przyszłości. Widz. myśu.. .
tamuje się. B') tak jak u Huxsłania się dl'ugie dno smuki:
NaTesZcie my,", Uświadamia
1eya '-ak i u Ma'jakowsklego w
postawronie Prisypkinów w~zo sobie wacląści ;l utwierdza ~it:
zme<:haniz-owa.nym,
bezdus"Zrajszych ob.Qk Prlsyp.klnów ju- w swoim poc:zucłu dobra i.zIa,
nym społpczeństwie przyszło.
tra, uk,az1..f}fi: się głębsza, pesy_
które jest najr~ anti~_
ści nSJsympałycznlej.szą, ba, je_
-mtsty~zna
wBntwa utw~llL _ tunL..na- patologiczne ogt~
dyni~ symratvc:r.ną
postaci" -Tu-;- wydaje się, tkwi najbBlI'''
nle, przed jakim ostnega :
staje się PrISypk1'll. To, pomidziel problematyc:me miejsce teatr,
,
mo WSZystko, c z ł o w i e k, . t"Pl~y". Tu- kryje 'się jęj
Nie nalw

padua, gdy tamci _ to BUto- " ł~cJ;Tli~Jśzlf~SWawQ .. Wyńl"

maty.
Gdv lamknu:ty
śpie~a:

W

ka z niej, że w dzl~zinie men
talności postęp jest rzeczą prohłemat-yt'"Z.ną.
Konuństwo.
wbrew deklaracjom. to objaw
trwały. Zmieniają się tylko
t o r m y, istota powstaje ta
sama. Rozpoczyna się polemlka już nie Z i,ns(:enlzatorem,
ale z samym autorem komedii,
Bo w istocie rzeczy nie ta·k
powinna wyglądać przyszłośf.
Majakowski wie o tym, ale jego własna koncepcja sceniez..
na nie jest zbyt iednollta. Elementy satyry i drwiny łączą
się tu z partiami serio . ..Rozplą

klatce

Na Łunaczarski.ej, pomnę,
dom stary niegdyś stal jesteśmy' przy nim. rozumie-

my go, a nawet - sol1daryzu.
!emy si~ z nim w jakiŚ spos6b. pomewat w tej starej plo
sence skazanej na wyszydzenie j zapomnienie zamknięta
jest ja,kaś ważna część naszej
kultury. bez której o ileż byli·
byśmy uboż..c;i. Sytuacją powin..
na się odwrÓCić: ci, którzy są.
na wolnoŚCi winni znaleźć sią

może sprow
z~yt _.wJelkiei.....wagł-~.. ,
wać do niebezpieczeństwa._-J8.",-,,kim jest- natQŻf!iIle-satycy w tI
części t wynikaJące z niego
przygaśnięcie dl1"Winy z Prl-

sypk.1nów wczora's%y~.ł'.o .ja.~
kim pisałem. w pi~ ezę-'
ki tego B:l"tykułu. Nalety 1'8._
cze.j udzielić kredytu teatrowi.
i zdać slę na dojrtal06t5 widow
ni. Kredyt ten procentuje Się'
zresztą z nadwyżką. 'Bo ó~ ,
swojej fnspiTUjącej 1ntelek:tuat
nie roli, kielecka "Pluskwa"::
jest niewątpliWie wyb~ f

tanie ich jest dopiero kluczem dzielem Inscenizacyjnym. Ta'
do trafnego, odczytania sztukl.-· niezwykle 5UmIe!ma praća~';;' ll\l~cenizator stojąc przed skom powtórzmy ra2 jeszcze'_ stała

w klatce. Efekt komiczny Majakow,kiego oparty na konfron
tacji sparodiowanego Prisypkl·na z normalnym społeczeństwem blednie. Satyra na Prisypkina niknie obok satyry na
f8ł.~zYwe WYobrażenie ju'bra.
Mieszczaństwo wyszydzooe w
osobie bohatera odzyskuje w
naszych uczuciach swoje prawa w zestawieniu z wizją spo-

plikowaną

prOblematyką lIsiE: naprawd.E: poważnym sukee
częśoi przec!ąl ten węzeł gor- sem 8l1"tystyC'2ll'lym zespołu 1 ~
dyjski narzucając calości forżysera. Iście meyerholdo-Wsk:i ~
mę kor:u;ekwentnej p8.ll'Odii rozmach w parodiOWaniu
PNerwanej tylko jednym wy- sznegO mieszc?-aństwa oźyw.,_
powiedz!a,nym Da serio trag- jącego w dobroczyncn.ych ~hucb
ment~ przemówienia Dyrektora. Byłoby mate lepiej. gdy.
rooko6czenle na s.t.. ".

'tri.-

łecznoścl pozbawionej rozsąd-

ku I serca.

rózulh:ieó.' 'c:'

-

Prisypk.ina gra na premierze
gral go
ciepło, powiedziałbym nawet-

Zbigniew Zaremba _

tyczlIwie,
logicznie

,Ię psycno'post~ć I
filozofię

tera w zesta

4

światem

przy
szlości.
Pri'ypkln Zaremby.
lak to 1ut ktoś slU,ml" zauwa
tył.

nie jest '""robotnikiem.. nie
lumpenproletariu-

jest nawet

S7.em, bo jest na to za miękki.
ale jego wdzięk I jakał szel,
m.owska przekora w prowadze
ntu akcjI oraz wyraźna sK:loo_ ~-rr:"':"""'-~-':-_':"'_':"'_---_"':"""'~';"';':;:"

nomacMoścI

pozwa1aj~

I komentuje ak-

.

Wlzj~ JUtra- "~ił

'subtelniej - -według' . .'. ".- .~.

cepcja sceniczna pęka jednak:
tnscl"nizator wycofuje się na
z płasz:czyzny parodii.
przer:z,uca na płaszczyznę 100-

chwilę

14-

wśród

rektor mówi Q Prlsypkinach m .. gdy przeczytamy sam tekst ko
in.: "Gdy pracująca rewolucyj medii -okaże się wówczas, że
na lud7.koŚć drapała l miotała
interpretacja Byrskiej nie jest
się, zeskrobując z siebie błoto,
2mOWU tak dowolna jakby mo<mi z .lego samego błoŁa wili
wa sądzić !na pierwszy rzut
sobie gniazdka i domki, tłukli
oka. Wręcz przeciwnie - wyżony i zaklinali się na Bebla,
p1ywa ona organicznie z tekod.poc-zywali I z.ażywali blogo- stu. Gdy bliż-ej przyjrzymy siC
ŚCi w namiotach własnYch bry
wypOWiedZiom tych wszystczes6w". Jednakże ten ;am dy_
kich profesorów, dyrektorów,
rektor na powrót staje się gro reporterów
i prz.ewodniczą,-.
teskQwą kult!ą, podobną do in.
crch spostrzeżemy. że ich rac1e!

wy-

Je&..o teskt.
tak' rozbudowa·
trzeszczy

opinający

.W

dutym

postaci sztuki.

tlJ'lScenizatora.

wprawdzie.

Widział inscenizację.

•

nie tej sylwetikl

bo

przekreśliłaby ałusz-

w KIelcach

t",ymuje jej natężenia, Wiele
rzeczy mówi o tym, te nie tak

zwłqzku

w ap006bnormalny _

parodIa

Prlsypltln, sprawa Prlsypklna. to pierWsza. jak gdyby zewnętnna warstwa problemoreżyserka widowiska oc~z LIM wolno. Dzieje Si~ tak w scenie wa komedii. Gdy Jednak dolI""a Jankowska i Ant"", TOŚ:", ostall!JJi,1, w czasie której Dy-' ktadnl<'r !)!'iyjrzymy się akcjI"

j<-go ,ukces. Ale pomimo te~o

W

cJę

Prz~lenie kieleckie jest ność komentarza. a tego pod
polsitą prapremierą komedII,
...nkcją rozminięcia Blę ze zdra
Irena Byrska iosceolutorka twym romądldem zrobić nie

odrzuwam Illterpretac Ję sztukI
jako eksperyment. eksperyment ogromnIe dyskUSyjny i
- rYl)'kow.ny. Bo Byrska r~zszerzy la satyrę l\bJuk:-.wskjt"·go. Akcenty Sal~ryrzne um1:S.l
Cl..one w obraZIe przyszło~Cl.
ale sruerowlme - wydawalobv
51ę -- pl'2eciw współczesnym
Ma:akowsklemu nIebezpieczeń
stwom I przerostom rozsz€'rlYb na c a ł ą wilj~ jutra. P::lws.taJ pamflet na. uproszczone
pOJęcie' o kORlunlźmle. Pamflet ,.~fI mechanlstyc2'ny, a,ntyhu

mteresowanlem ja1<lo p,..",.o-

l..;.:~~=:..:.:.:=-':"::=:==::':::===:::=-======:=::=::~:;;;;;i~:;;;~~tf-'1

IlOŚĆ <I~'

,ytuac.II komedi<>wYCh
na dobrę pl>Stame-

•

·......anl.r.1>j • •I~~:~:~~;b:~::~.t!,
.;;~:;;~:
UlkroJonych·"a.1teł'Ofiie,.
kil... lka.ltl. 1tallkl>W.
a '\0- lIkl,,'
\'eI\OIIVYclt w \oj cllie<lzhn
fialo
·:·iłiir·-t,.~e1)I-' cloilłJ>ll,tiG,' -' ,e "k6w'·ń'Y"i"",)l<iI,._~,S~~·-;,l!l'~H
wazY\ltkle te· WYlI.c,mlla . wyni ~rom"u,
kające, wulgarYZaCjI' lIIe-rkal-. - - Jak j. lakwaUflltbwai!?
ZMU nie maJII nIc weP61n810 • uleBa wątpllwości• .te -.Obl&+'-=~::'~
mOOklllt!l'lIiIn - nauk" .tY.WII. 'tf\\'ll\le rtee% bIorąc _ mają
lamll\c/I dogmftfYzm. 'Ital. się OIIe chara,kler r ..wizjoniStyC'Z_
rozwlJająCł\. zwIlIzaną aleroie godzą w ..ystość~ar
r.erwaLni.r-, praktY'kll, A le<l- ksizmu' że w dzledzllhi. ptolinak 8ą lacy. kt6ny np, blędy tyczno' _ opoleCZlhej _ j
to

Y$."

ny.

c

_..

~I:c.~t~:~I:;~~t:~;;~luff.:~~~~~;;;~I~~;t=-;:::tt;)~~;;r;~~~~!n~~M~,~eJ~-po~i~lt~Ykl~kfU~I~tu.~r~al~n~el.
"Y...~dza
-OskAF-l.a,ng..-=-.t1ą
-oy
~~:s!y~a~:%n~j:~t,
'Zy~
to m~~~~~~;,,~~:l~~'~,i-.
lO-ntDyWa
Nie womo tol błęd6w tyclt
klaść wyląc~ -mr karb łrtt!do
ol!onalośel l1AlI.y<h kadr. Ko-

J

r1A!lllle i~h
.Ięgaj, głębiel.
Wchodzi tu W grę • lednej
,trony lakt nlenadątlUlia 'wl~
dt>!f.oścl .połec'mlej ta przemIa_
nami w n ...ym tyelu. z d1'U-

I'ż"""",lkl>w soIają olę narnęd.il!nl obrMy dąteń elemen-

tów kapital~ych. ~;,rzę
dzlem Itam<>wanl. nas.ej rewoluejl spoleczn&l; t.e w ".uce powodUją sarnęt. sjJI'owadza
JIIt Ją na manowce dowo!noścl
oprzecZlhel z lel Istotą,

_ ~ról .poł""""y
nictwo gospodarcze oparte

r~ zjawiska dowleszt.e

'ą

nas7.~go

dla
r6wrnlet. dla.

t.yda _

na podstawach na~kowych, ~clB 1de;ologlczn@go: Ikult j~_
także dlatego, że w dyskUSjI
nostk~ 1 'lWią'Zrune ! nim niedo
wyplynł\ł doniosły prQblem eto
ceniaflle roll mM w hl'5torl1 1
współczesności

Bowwia metody mnrksistow-

o~ł8blen1e wi~

zi % masami,' nH,rusz.a.il1le lenInowskIch norm tYCia partyj

!lkiej jako jedyneJ, nlezawod-

nej metody badań naukowych.
W m-ze 2(10
"Nauki, PolŚ'ltlej" ł l.nnych cza.soplsma'ch
ukazały się -artykuły prof. Cha

nego...--.lamanuLdemokr:acH, dla

wienie kTytykt. KonsekwenCją
tych tjawJsk były W Il'lBUce

laslńsklego, podyktowane tro-litą o rozwój pc>l!\kiej huma,ni.tyki j uwierające cenne Uwa

mogą

twlerdzl~

nlewpraWllli
teRlarze. kl6rzy "le potrafIą
poE;łuRiwa~ się busolą wskazu

ją('ą niez~wodnłe kllE!runek na
azej walllu, prBwldłowo.tc:l rozwo>ju lpołec~ego, pozwalają
CI!ł- p1"ZewldyWB~

przyszłość.

HiatorYi nauki obfituje w wiela teot'U roz"!'oju .poleczn~o._
Ot6ż ~amo życie wyk-auło- lchbankructy."O. ~tał8 alc tylko
jedna - maten8Hun historycz

n.

m. lin. .lę.k snkodllwy dla Jej

ny. l

KI krytyczne,"% którymi 'Zgodzi
11 alę w l •• adzle wszyscy dy'kulancJ. Kategoryczny sprzeciw wywolały natomiast pod!ęte przez pro!. Chała.stń'Sklego
próby błędnego uogól.nlenia 0ta! wysunięty "W EWlązku"
tym f.zereg tet, m. iln ........ te
morkąl~m nI. wystarcza nekomo dla ne>tk<iwego jlbllTlani. problematyki wopólezeąnel kultury, te wymaga uzupelnlenla m"todaml I pojęcia.
mi nlem8rksl.towsklml. T",y
te krytykowali Adam Sohall.
LolIzek Kołakowski, WI,dyolaw Bieńkowski I InnI. Zr6d!a
blędl>w wyjaśnił w mądrym I
glębokim artykule Oskar LaotJ_
go. Artykuł Stefana Zólklew·

nowiska odr-zucające w czambul wszystkie oolągnlo:cl8 "a,,_
ki burżuazyjnej. 8 więc I to,
co w !h.1~j wa.rtośclowe.
;
Na skutek niedowładu 1 d~a
wlen\a krytyki błęd'ne teorIe
nie były dość kOOlsekwenbnle
zwalC"!ane x pozycH marks!stow&kleh. Za prtykładem 0.trej ofensywy, j&ką tozwLnęla przeciW tym .chorzenlom
KPZR, podJęła I nimi "Ieprze_
jednBlną w.lkę " .... paMla.
G""eralną b&tallą byly uchwa
Iy III Plenum. :!:ye1odajne zna
czenle równlet I dla rozwoju
nauki ma walk, partII o akty
wlzację twórc,ą c,ł"go, narodu, walka przeciw dogmaty2mowl, cytal{)logli, walka o no-

nych.
T"" postulat ,,,.t.tym wdniejazy, t.e domagamy llię od

skteogo stanawl pr6bę uogól,nie
n!a :ze stanowiska partU WNO!I

watorstwo w lt"Iauce, o tw61'cz.ą
myśl, o T07Wój śmłale~ krytyki, bel któN!j post'IP w nauce

ków- płynących z dysl<UlIjI
Jej obecnym eta.ple.

r02lwoju· dogmatyzm. b~"krytyczny kult autorytetó'W, sla-

n8

, .. t nie do

o

FALSZYWEJ
BUCHALTERII
<>w. :!:ólkiewskl poświęca
wiele miejsca 811l8liIie po ..
pełonicmyeh przez na. błędów l

T

wypaczeń.

Byly

w

I

.Ię

nowa.tomtwo w
nauce,
.!tolmy
tW8.rdo na stAnOWisku, te może I!ę

nna

!I'Iaszej 1Il8U-

wypadki lekcewate-

nla ceumego dorobku uCl;ony<:h

n!e-markaistów. Te wynaturze
nla występowały częstokroć w
wyniku pojmowania kilku pod
'stawowych twierdzeń ma.d{Si~
mu jako uniwersalnego klucza do zbadania W81.eiklch Z!B_
wisk n4sźi.łgO tycIa.
podczas
gdy w istocie zjawls.ka te wy-

wylącznle

na

'oklej metodologii badań naukowych, jRko jedynie alusmej
l płodnoj.
Oto dlaczegostwierdz. tow. UlkleWlfkl zwalc7.ająl:: wulgaryzację nau-

"lg . wS!'tlscy :apewnl Wie ..
dtą. li'
1\orrnatne1,

N zwl/klej oprócr
muztlk'

i.k~ ,ly8.tym1l na koncertach. eZlI jn·
Icq !a.mi molem'll soote spre ..
pbrownć (11'ojqc: na forte)Jicz"
n.łe. akrztlprQch Ud.. il$fntejEł

inna, bardto dzitvn:1

muryk., .r.kt.onowa. tUję
my co prawda w wieku dwudziesty1Jl. niemnie; PT211PU,8-Z"

c.Am. h owo ok.dlonle WVwolalo .. wlolu
00
loleł

opl-

"u-

rozW\ja~

gruncie mftrklilzmU, w warun
kach 8l000wanla markBislow-

magają .zctegółowego boda.nia
"ra' uogól.nle.nla przy pomocy
wni,kliwej 1 korykre1meJ BlDall_
. -zy 1'fIlffi{i1Btowlklej. WI ..rwno
np., :te skoro 'byt okre~la łwla
domość, to WYBtorcOy d.~ mle..k"ńClln1 Nowej Huty prac~ I
l~P'Ue warunki bytu, a au to. mAWCMI@ podnl"'i. .Ię I<h
'wladomośt, onlkn!t pla~a chu
IIgaństwa Itp. NIe dnceonlano

jeucl'lł

o !!ZTUKOW ANIU
LATANIU MARKSIZMU

Walcząc O

re t kulturze przejawy dogń'Vil.
tyzmu i .schematyzmu, blurokratymnu i asekuranctwa. Zda

rzaly

pomyślenla,

,~_.

ki.

równol::1.eśnle

rJWe.lclanW

innego

jej wroga - eklektyzm, tj próby godzenia 2 mar

kslzmem przt'l'ót.nych poję~ i
metod obcych i wrogich. marksi1.mow1, a zaczerpniętych z

nauki bUrtuatyJneJ. A pr•• olet t.kle są kon,ekwencje logiczne

~u.

że

mark!lizm~

przydamy do blIdani. 'procesów
opolec1lno - goopoóarczych. nie wystarcza rzekomo
b,d,ń
kultury dueh~el,
i.~ na.let~' a:n "wlbnae.~lć".
N~ jakim gruneie w~':"08ły u

do

nas takie pogll\dy' Jel< ~tWier
d.i1 Oskar Lange. trqfłzUy je

niej jedynie jllli< n. i'l"a

mtowym fundamencie można
budowa~ rozwój nauk. spolecz

uczonych nowat.ar!.bWa twórczel śmiałośct -w dostr'zegall1!U
I rozwrązywBlniu nowych pro-

bl..rnów. w badaniu I uogólnia

mlu przebiegających u nu pro
cesćw

lpolec2lIlych, Nie Jest to
latwe' _ rozwól hlwtoryczny
pMlyn'OSl oor.. to
ytua.j., Jak orlentowa~-.I, w tym
pozomym ohaolle. j.·k odrótnl~
zjawiska przypadkowe,
ledn~llkow. od tego co "g61ne. lak ust,.."" lię fałszywych
interpreta"jl wniosków I uog6lnleń b~ m_toWslklej
busoli? Trzeba przeclet odrMnłć nowalórilbWo -naukowe od
błądzenia po omacku. "Nie kat

.ww••

,,nowośe u
Zćlklew.1<1 _

da

'

pisze

_

tow.

jest

poolępem",

Czy u ... adnIOlhe

_, .k61'ill

na uub6atwo" t ,~tedostatecz
ność" melnd I POlęć m"rkola-

towsklchl M"rkol~m otal. olę
rozwila l w miarę swego rozwoju. w toku analizy prze·
mian d.lelowych sam się mbo
goea w nOWe pojęcia uOllólnlę
jąc. t. prtemlany.
Tal< było
np. t poJęciem ImpetlalIm",.
Mark.. nie MaI tego pojęcia.
bo ale Isinl.lo ono we wsp6ł
..esnej mu rzecoywl.toścł, Od
kryl j. I oltr_ślll lego cechy
Lenin. Dziś katdy dzień na
jwlecle potWierdza ,luszność
lego uog6lnlen1a, jego nauko·"
wy eharakter. I kaMy rok naszych wspólc,...,nych dZiejów
daje nowe materilłły"do nauko
wych uog6InlE'ń, do tworzMiR
nowych markslstOW61<l<hpoj~ć_

Cót Więc jelit potrz4!bn.t
I;'otrzeblh. jeot wyostrzona
marksl'towsk. an.It •• - opoletz
nR. potr2ebny ll!!łt '&}',tlek ory
l!nalMj my411 tw6rCf~. wolnej od dngmal~. opartej

(Doklll\...n1e

Il&

Itr. ')

Pll.

••tempowct/. te"",,'e'" i' jMii!jjjt4I1l<!i;" klomb1l "" POC\'IłI "lec" drugi eztlt4jq,
-4"le""--4~.,.. 1tik4&eftIIM"łk ID to\4l1lcu.

,Bo .6f. tq Mlte. JISIe IUI. ...-Ju,
ANDRZEJ 'BURSA

MllłSTECZKO

rzec>:ywlśd.

Czy mal1kal:mn

l~~~~j~~i;~~~~~;- -wegoT
IIlej - olensyw.
wrQuJ!.Iaso':'
JFgo'laeologlL
Z berlo- _!!'1.ebIL",w~~,
balamu""yml pojęciami? Tak
wsttzy,ną sdy wRtędzle W pa-

""'111- tn4ł.ZI/"\
Ejło

Kuternoga I wl411'1I.1d.m ID "'IlU ID 1<4,11/ _oJca,
NA !W4TZI/ bufet~,o.t..
,,14mll.

"."""""ID'

DosttLnles! tlltko piwo I .urne killlb".k4
W gospodtl.. Un~.j M1tvm IaiJcl...... no I<MIIGC!II,

80cjlUIJm ""PrMowa! Ił, ID I<4mW71Ao!.....iII
I do budld odjee""ł M mal"j 11".",.00.
W uLIC~kach ,uclte gTl'IIwy J>!'łesvpujq koni.
A ehlop! koń.kl. .,{rowie p",.pl1ajq OD • .",.Jeu.

r1. miasteczko... chędogte. butne. rzecztlwbte.
Z kt6,oQo wszy,!"I. d.o(1! prowadzq do Rzvmu.
Po tabakę. zapalki l wodę ovnlstq.
Wlodq w dtdf1!.t. wi«zory O"łqłl<lc kolelllll.
Tam, gdri~ brunatna b.Qdo l/I"'1/b" "" ""ł4p1e.

S,,,,ekaJqce kominII. blll.1cl OD ••kltsnl<4ch
I"dzi, co godrlnv mlelq ,0.11. to\4lrlJJcI
Kledll lm J>!''1/I,.""j. Iltull/ 1cr6\ ~łCl"ł/.

r

błędne

" LECH DANI!

Z/MOWcy WIERSZ
fAN<.

ł\4Płł"~

o leria Ul

_ . . • lIIm4e

~gu

I kri,*"""
ł bvl. kto

łiJ JI'O~ ~

blll.bll ODłdrłtsr
bl/h'" iD-veruL

WI_ mol.

ilł'6VctO

bll~

-- -

n.. dłUg\, .

Pll'"

.Mw
PII~' _k6to 1Im"ł/e~
,,,legl.,,, ,J>!'II/W14", putwl.lk' _UlI>'
lub e".t" błtslcl ID e"mu_ dl/tl\Ml.

dato '4m,ołOt\,,~
ItInk.1, Ivtu>v.

balw.n pnd oleli......
gal4' iwl .." ...
IImnv' gołębnik
lub "" J>!'l'II.ble
'lad. wróbetków.
głoAllll IwlorQOI.

Moto b1l~ OWiudo. wlgltl,jM,
tloci!to j.bl/to "" eh~.
..n"" W'OetM'''' Ul ndw!edIII"ł/
lub kri,tVIlOWII 1e1D\ol !lIS ~".
Motebv~

Iwlllttl II~" poij)6tIi,

uUct/ ""ogiom .advmlone.1.
w1/e•• I<ujq"" OD 0""1. oł<>wts
lub w, bladym Iwltltl.

numet" domu;

mot.

bll~ Jtęncl!ł'l kriętllOO1DlI.

wltlłvev. .
gwIazd mlgol!hvveh ,61 lIeue.eowll.
"'ld1/.la k•• lka cl.p~" łt/<a.oI,
prz..,had:ka w PII,ku
• Ukochali'"
'Vpkl ''''Zl/P!'ICII 111Ił' no Bltm4,
I114I"fI ••IIvlonl/ lIIId ble!",,_
odlu>a.djqct/ pląlmo ,"",11.

•• tedl/1lowll bla.1c

WUlI!łko łiJ b~. III\~ I blvaJt4d
u,olel.", IImll u'tlelOll••
J.t"11 !dolau .""d ndp'1IaJcl

""re

aosta~ "'. lNeII

QilotkcVnlatMUZ'lKA.
Bardzo dziwna muzyka

go
"ymi łatwiejszymi
formami ml~ klerow11.1ctmu - sZkól, ta :;~?
m'UlYk:l. A co 6Ję robi, etebr naluka I'yaunków
to waż~y cz!nin' ~~
lWeJ
nauczy~ ludzi właścIwie pa- czynnik
w·· ealokształcle wy .. d
opiera nI. na
tne<!, oceńoia6 pięk.no IJni~ chowania człowieka, zdolnego g~y .~'~~f~~;~~jM~::-t nad duchami, 1_ na doła_taltu,. b..-wy?
odb'e~W
s'Z y. t kl., a nl.·ty.~
W h
i
l t
j k t lk
bod , e n
rach. A Porgy-Rusł.., W poy. o ~
t
l.ce art y.. od czasu
czasu, na ullcy w
szukiwanłu uwłQIIOnej uknt.raJlC owan e p as ycrT.ne, a
e jw~~'Y-iba h""-JII od .tyczne.
.ą tego, Jak po m. poblltu hotelu Bristol"? Dlachanej .Iądzlenle na n"","
Ia t na """'''' ejszyc, est. to coszemu tralótow""a Jl"lt nau- czegO o mIlośnicy" fll~u w ktA.
y~. .
la1JWieJaze, te d1llecl mają ka rysWlków w Wtolach p o d _ .
". ,
~
.tego rumak_a, lecz na IWól
przyrodrwny pociąg dó .tawowych może &!użyć fakt, rym p,ęknD pl~Gm<> .oogr)'-"
-wÓ'Zek lnwllndy,
zaprzężotiy
Wypowiadania swego widzenia te więksl.oŚĆ uC7Jl.i6w przycho wa ~l.e":,alą rolę, nIe są na nie
w kozę·
4-wlata _
przez obraz.. Jut dzą,cych do Liceum Sztuk Pla. wraz.li\'.!],
kiedy
wystt;'puje
dwuletnde dzieci lubią, teby stycznych to materiał .upel- pQ<l !Oną _tac'ą. np. - obr.
Taka, J$t twWocZ@S1la wet
dm rysowa~. a brzylelll1le _ 'nle surowy, który t!'Wba uczyć zu?
.Ja odWiecznego dramatu .ta
T'Wą się do tego same, Ryso- od począllku, A pt'7eclet klero
Wszystko to Jest kwestią wy
nowlącego treś~ opery "Porwarne I kolorowa.nle na:lety ·do wami .ą tam ucwowle' haJ- chowan)a. Nalety walczyć nie
gy Iłnd B_". A mUZyka?
zabaw, :odolnlej.t
tylko o właściwe po.tawle.nie
Równlet I muzyka odbiega
naJprzyj<lmnlejstzych
"le .tr.lko IndYWidualnych ale
Myliłby
alę na pewno t"", ńaukl rysunk6w
w 81.kołaeh,
od utartych pojęli o mu.yce
r&wn et zbiorowych. w przed- kto by O<\dzll, te Idealne .....11- aje wyjść z Jakąś Inicjatywą
operowej. Przeclri dźwięczą
lI!It<>lam, gdzie w ~ wchodzi zowanl. programu szkól pod- pomocniczą. która by te braki
w niej wyraźnie motywy laz
jM'r.lC.!f.e amb1c~8 - 1lwórc,e. ry.. stawowychi dotyczącego nauki w naUC7.8.nll\l uzupełniała. Mo~

__

•

walb.acja. Na pewno, niejed. rysunków
gWBlI"sntuje
w}'~ te by pf?y kOJlkul'SBC"h
nA mama, patrząc na rezultat ksz.tałcenle .k8."!dego ucznia na niczyc.h. _ organlzav.rać jedno-

C;zyż t~ opera mo-

ZQwe.

że rościć sobie
prawo do
mian.
amerykańskiej
mu-

Jednaik na

C'<eŚnie koi1ku~,,' llU&tracje

Vlv.tqpv ....a!«>'m1I<po ....Pot,,· munllńakl.go "EIlef0vm4"
l\arc,cJowej?
powodzeniem.
- zykl
-_ _
_...."".._ _Niejeden
_ _...._U·
_
. _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _~
_ _ ogromn1lm
_____
______

I dziW! .Ię,
te kiedy dziecko ma lal 12,
dostaje dlwólkę • ryll'Ull1ków, a
po ma>tUJrze - nie WITaLi. jui
nawet trzym8~ ołówka w ręku. Wyjaśnia lę _owę ot...
nauCZf\n!a w ukolach różnego
..topnia. , .
Zdawałqby ulę, te zamilowa
ni. dzieci do plast)"kl motna
latwo roz1vi,,~ pnzy Jui.zorga
nlwwanej ".uee rysunków w
ukolach podstawowych, opartej na obowiązującYm progratnIe. Prog.ram
ten I bowiem,
aczkolwlelf~lmuJe zaledwie
82 godzi.,)' nauki rocznie, lest
doskonałym systematycznym
wprowadzaa1lem
ucznia w
'Mat plastykI. ZactY1Ul Się
od ryounlou plaskiego (w ki al!Ileh l, 2 f 3 rysunek ""morodny I na zadane tematy, Ob&jmująco przedmioty najba.dziej .n..ne or•• llustr<Jwśa1le
k~l\tek), przy
Jedi!loczesnym
~Ilwanlu ucznlaw z tlI1tq
techniką. jak lttedka, ołówek,
wydzieranka - i dochodzi w

co to Jest forma,
UBloIunIkowarue plBlJZC'JY2lll, po
_
proipOrCjl, kompozycja,
Wyt>JUcIe koloru 11d. A _
elri o w clJOCUJ chodzt o
~ygotowan!. odbIOI!'<:ÓW l0tu
101, kt6n;y teraz JIIk Idyby"hle
Istnlel\,
J~ lJ01'Zel WYIII~d. nauka rysunków w .1.kolaah og61noksztalq<:)'<:h. Np. w LI<eWlI
Im. Zeromo.klOjjo lekCje je n I.
o d b y waJ ą • lę w c a l e,
z p<>wod", braku lUIuczyclela.
Z jedlneJ atl'Qlt11. brak Jest alt
wyi<.wallttlwwanych' (ukońC2eI1le Wył.szych 'Kursów NauC"l.yclel&k.lch w charakterze
nauCtl)'clela ry"","",ów I robót,
nie gw....ntuje dostatecznie
wysolflego l>O'Llomu) z drugiej
_ bardzo ni&kle upasatenie
d2lała odBtr .... jąco "a ewontualnych kandydat60w o wlę.k82ych kwalifikacJach, Klerownlmwu Lleeum. Jm Zeromskle
go, ]Ximlmo. ...!!"Ilnyeh .tarań,
dotych""". nfe udalo BIlę :odo'być [},łkogó na ten
wakujący

tAlJnt.eresawanlB tych, dla których byl&by to ~l.dająca
4m lorma 'W}'llOWledzenJa się.
J"'t wlelu~klch C2yl<>lnJk6w,
którzy lubią BobIe r9tne TZeczy "wyobt-atać", kt<lr.y myślą obrazam!.
Atrakcyjną formo ',bliżeola
"
do opraw pl8sld,1 ;~ wy'tawy
obj82dowe orgao'7-OwRn,' przez
M . - ~ki<>.-- -11",
czą one nie tylko wled2Y historycan"j,: ale uczą taktepatrzet.
patrr.enle lo roś, co
w nllS'tym gCll'ąC2ll<owym życiu
wydaje się luksusem. Na kontempl~ję nie ,mamy CZ8BU i
dlatego j est e.łn:4' ~oraz mniej
wrat1lwl na plaaty\<ę. Za malo ufamy
wlas.nym oczom,
edaJąc .ię tylko na to, co w
gotowej lorml~ poda nam gatltta I radio .. A pł88tyka wymag. wlaś""e kan,tem·ploejl,
spokoju, uwagi L zrozumielilia.
Ale i vi tym m""Al PM:yjś;'
nam z pomocą MU7.ellm, gd~'ż

-

z tpa~lęct, t: pokazu i znatu ..
nr. z 'Uwzględnieniem persp€k
t)"WY I ~Iatloclenla orO' bord.lej złot"",eJ tech,nl'kl t pel_
nego operowa.n!a skalą barw.
Jest tam te<i mlej""e na IIternlcłJwo t kompozycję plukatu
oraz - pogadanki o sztuC'"e.
O tym ż.e program ten mote być realizowany I daje dnMonele wyni'kl świadczą praIle dzieci "koly podstRwowej
TPD, gdzie motna prześledzie
wy proces dojrzewnnla pla.
stycznego "'tJcz.niów. Do takich
rezultat6w m07.e doprowadZić
Iylko duża wiedza nauC'lyciel.,
jego umiłowanie pI"redmiolu i
umiejętność pl"Lekazywania go
u<l2nłom. Niestety, .~k,)/a ta
stanowi jeden z niewielu wyj_t.ków m; terenie Kielc. W
pr2eWaineJ Ilości s1.k6ł podolawC/Wych, hauczyciele z powo!lu braku : przygotowania, nic
realizują programu,
prowa·

nie orgnnizują cykle hl.!.. torli
dunki t p()ka"1.ały\Ji. byle tylko
frekwencja byla ..apewniona.
Czy takich sluchac7ów i winictwo. nIe mÓWiąc jut o ar" dzów nie poWinny dos\.arczat
chltekbua'ze d hlBtorli 12tukl). szkoły? KtO raz poznA piękno
W in,wch tr'Jkolach ogóLno- ~WlMa, 7.l1warte \II mal.!'stwle,
kS7.taJcących funkcje Il'lBUCZ.y· rzeźbie j archritekturze, ten
clela irysuniltów spełnlajĄ lu. jut będ.zie doń Wracał Zbwsze,
dzie, kt6l"Zy traktują lo jako choćby się objawlalo w coraZ
czynność tymCUł80Wął zandm to imalyoh ksttattaeh , gdyż po"
"nie 7JI1ajdzie się coś lepszego", zna mdOl4~ wid •• lni •. NIeW tych warunkRch nie motna umlejętnoś~ wldzeljio jest paw
wymagać, a'ieby prÓC2 pos.iada Illego I'Odttaju kalectwem kul..
nia kwalifikacji zawooowy:h turalnym, do którego tJle po"
byli jeszcze zamllow8'llyml pe- wlnnIśmy dopuścłć,
d.gogami.
Plastyka Ide lallt mniej wat- .
TntOOO pn:ypuB'lCZll~, deby na od lru\Yoh 1<ZtUlt, nie I'Óbmf
wśród ue:1llliów tych szkól nie wl~ ~~h!Uen.la. Ill!!!?'«łJ
bylo młodzie<iy mającej u:odol. kultury WOllU. kMrego dwa 1<0nlenia plastyczne, tak. lak ma la z jedllej _'st1'any obracają
- pl"LyrodniC2.et matematycz- .Ię (<!Z)'teIAIctWO· ł ·teatr), a
na, JęzykOWe 11<1. Jednak, nle- <iW8"-dr\lgde-:QilUt)'kłi. I m\!tyzależnie od gruntownego U>PO' ka) - odpadaj". Wo:r.em, klóznawanla się 2 tymi pl'Zoomło- ry przechyla ślę
jedną iitrotarni na lelccja<:h,
młodzież nę _ trudlno jechać",

wyslłltÓw lwórczych Bwel po any.l~ - msw.. a,
ctechy,
pn:ypuS2CZa, Gterymskl
te W)'roś- wrat,u.wym
pewno ptmVolVmu
11\1
• • nIej
przysZły

czy

ChełmOński

odblon:ą

ltać
.I~
kslqtek
Pl'ZłC2ytanych?
ChaaztUld,
ro dzl
",""""Iri
o
r=bud2enle

zumtejąqm,

kIMBM wYŻS"ly~h do rysunkU etat, na czym l!la}W1ęcej cierpi
mł<X1rt.let, gdy t znaJom~ć ry ..
9un.lru poh-zebna jeSt na ~..
nych W)'dzl.lach studiów wyższych (np, metałUl'fłla, odlew-

jego

w.~półpr3(,0\'l·nky

na

chęt

"""Aó_"'"____. . .__•

•

.

Nagr<>dzonl ka\ątkarnł
knytćwkę Nt: .ll~
,

I.

Nr

Po,lomo' Il .U uływlny do. rłI'
klam AWlttlnvrh. )) Imte kalH. •
- - -\lJL_wieku, ,dobywcy SyrII, Palf'!>ty
ny, Porlll--t---łtglplu, 1'"'b&jkopll1lrl
starotytnej OtecJI. 8) nlilkl O I'tlo·
ulnojc1. 10)· bóstwo aemłckle. Iym·

~~ę:!~:' "2r'odnn8~~~ 1111~oh!r~!~
13)

Jednostka.

neJ.
które

171

J'dłn

rozpada

pojemnoŚci

,.
.Jł

n.

elektrycz·

akladnl\(ów.
elektrolit

pod

;~I:r~:.nf~.Qdu lłoe~~ktr~:~~~. ~~~
wyspa ne pUlty nI. Zł} 1kanlna. 21)
zarobek.
23) sala
unlwer!}'tecka.
26) prtYuąd mlern1('ty. 21) p!erwla'
Itek ch(",,~cl:ny. 29) rozgr)'wka p!l.
kar!ka. 31) fBIochron poriowy, 32}
barwny pili na czapct' woJ8kow('J.
SSI mlflsto w AzJI Mnll'j'\zej, 3!1)
jrWfllow!f'ctnll m8thlnA do torM·
Jama QlurOw.
prAwy
dop!}w
Dnif''1trll. 40) kamll!l\ OHlobQ)'-....- 42)
twlt'rdzelllfl: do udowolln·~n\a.. n)
Jt'd!lMll1Jny
hAla",
4~)
M\l!lnik.
45) lf'w~' d.l;l!}'w Wołll!. 46) cr:~~~

-38.

naletno~c\.

471

PionorJ'O' I)
ocenll" Iłzkoln"

dłtwka

nB/!rlt>,
3ł

'21

cnnno<;("

stl')p!E'Ó"
roln1}<a.

4) zdrojowl,>ko
nAd
rzeką
RatJą,
5) !mlę P'l8.
61 mdycz.ny
lntnik.
(wspal<l, SI c:tęM wyticłgu. Gl ;e·
zloru na
pogrBlllczu
KU8C'h~tllml
I Ur:beklsianu, 13) nót do-l1r,l:łnla
otworów w dn:ewle lub metalu,
14) nIllatcle. t5) Zfllfłlrln1ffi!e wlel-

~!:~Ił.Wq~~łJ '7~ló~ąte~~('klynł~ L~~~~'gr!~~
~O)

cyka. 21) 1!1ł\\'lndnrtllt-nUt łld~e'
O nlldelAdu przesyłki, 22) mla·
Ito W JaponII 23) mlMlo poWI!IO'
we w woj pomnr\ km, 27) wlłlśd'
We poslępownn!t, :l'H Clt.Ś~ dali,
29J poląct:enie pr:.t('('lwle-(lych b~t:e
a6w tlekh, 30) bRndrta. rt10rd~reA.
33~ zwrot staropolskI. 34) '0/ iti!\.
!lłla

8reck!eJ. bóg wojny, 361 uderzenia,
CIos)'. a7) mi. sto w BelgII. SS} ~ tor.
~kóruna, 391 oprawa D"btuli,
m "011 sędziowski. II) z••~
dWU.i1osoVO'.· (wspak).

ba

Po.JomQI
(w$pDkl, 8.

I

t~~;~~. ~7.~p~;~.
tłernla,

i!.
ł7'.

Iran.

19.
24.

Ąrklldll,

.port.

ł.

9.

serdak,

uuh'r,

:::

12\

(poczta

chOr
ID.

2. Jer~"'i\ł;kó\Vk;'.::;; liu:iI::I;:':Mfc1illf"~
ko - ZdrÓj. MlcklewlC&a 13

~:~wtr' p~::

kawatenkl.

22.

szt

za

IiIĆw)-

ROlWIĄ"Z"'-'Tr ~'OWJ(I
Nr 5U

151

'9P1ac .... 1i,lI'ljjf'q

EdW&t:9

~tojów

KRZy:tCWKA

•

atak.

Wlt'chll, iB I,murla.
28. Walet)'. VII. redutII,

80. mama, al. traf.
PlmwlVO: ~. Pollkarp, a. tartak,
Ruslan, I. harmonIa, 6 uere.KI.
7. goJÓwka. II. Jlorlugolla. 12. pA·
trlardul, IS. tombak.
16 Plonld.
t8. kaJt':ta.n. 19. karm,e!s. 20 Ir·
landll!, 21. InkltH&. 24 w'z~'la. 25
Ararat.

ł.

5 Irl!'llll Puehrowicz,
tylko - K.ąm., OsiMI!> MUle..
(Blok' 17/18),

KRZYZOWKA Nr SI

id

......I.d"'nl.'6 o 2ebr&nlach.
~ej
"Jeot WłIjIII)l'M oby-·
watelsk!m
partyjolym, :zaWodowym albQ·W pro-'
atu kluboWym) oboW!l\ZkIemWZlII~ ~::w. naszlllllj\!łlll'~u
I zado1rumen1ow.ć w ten sposób 8\11Ó~atosllin$l~·
~anłe naszymi Rpr'8IWamil l,
~_
.~
. Tak! apel przecz)l'lalem na zaproezenlu, które obrzymalem
przed kllklLl ~_1
"ZebrSlIl!e odbędz!e_-'Ię. tam ł tam, O te} ł o-~godzmle",·
Akuj'aJ1: zapomnialem na śmierć, kto to zebranie zwołuje,
zapamiętałem tylko miejsce l daJl:ę; zaproszenie gdzieś wloży_
łem i nie mogłem go znaleźć, ale na zebraati~~.
I'<a ·81ilnl1eOziaWJ\iZ-aź·pręeoiji5ti,"'Qoecnt PNywltall mnie
po przyjaelelslru, podali T<:ee I zapyta!! o zdrowie. Byl! to lu_
dzie grzecmi. ale nUiogo z ..!eh nie malem. Na miejscu pre-<
zydiallIlym s!edzial Syml'.tYCl.ny grubasek. PGzosta1! byU rozm.lcl; krótko mówiąc. obywatele bez makóW 6zczeg6!Jriych.
- Przecież się Wyjaśni, o co chodzi - TOZITlyślalem I pn,y_
słuchlwalerIul!ę ich uprzejmej rozmowie potocznej, Tymcza..
aem sal. na;peWl. s!ę ! grubasek.ugaU zebranie,
- Sz.nO'WlIlI zebranI - rzeki po pow!tanlu, - z."bralldmy
alę. 'eby za~ąć st!lJlIlow!sko odnośnie palących zagadnlefl,-1Gt6re
nas bardzo dotyczą. (Oklaski).
- PirzeClwBtarwlmy się energicznie nieponądkom i swtllWoli,
a szkodników r8d)"kal!nle wymieciemy! - m6w! dalej.
- Brawo! Brawo! - krzyczą i tupią zebrSlIll, Chuda kobie_
ta obok mnlekll"zykiIlęl.:
~ WYbomlel~eść
1<6w!.~ I szturchnęła mnle
z entuzjazmem
żebro.
- Teraz - m
dalej" pIZewoall!<!Z4CY - musimy przedalęwz!ąć ! zast06Ow.ć natychmiast wszelkie .nieodzowne krOlk!
! sta,nąć W62yScy jak jeden mąż....
- Tu są róWlIlież ke>bietyl - ·wrzrumęla obdk mnie chuda
Wazyl4lkle

'. .

(Doko6_e "" Itr. 11
l1lęcdach NEP ..... śmlalość
mysłowość w budawSlIllu

nie zawsze jest jednakowa. 5y.

I poobra-

zów ..,en1mmych podporządGro
-.nych prawom dojrzalej. Iron
.e1owerutmej I gMJun,kowo do_
brej !lI"Qtestlrl. przypomil!lająca
Goritiego atmoofera 2 obrazu
I czę.ści, ciekawe potraktowanie pożaJru obok mSl!nych
chwytów· !.ns<:endzacyjnych II
czę.ści są

r~jmtą

wartośc:1.

SzczególlIlie podoba! mi 61ę po_
Iście plaltatowego wyrecytowania
antyalkoholowej
ag11ild w zakończeniu - bard:ro traw.!e utrzymamy w ducbu ~i Majakowskiego.
Ale najlepsze majste:rstwo
hnscertizacyjllle pokazała Byr.
ska w obrl!2ach drugiej części.
szczególa>ie w tych;· w których
następuje szybsza :rytmizacja j
narastarue nastroju poprzez
uniaTlę tempa akcji. Opra",..a
plastyam.a, tło podzielone na 0mysi

wacje nie zawsze
w pe/Jn.i. We:ómy
scenę

wyzyskaale
lila ·przykład

uc2'1ty wesellneJ i

scel1l~

pożaru. BÓjka, jaka wybucha
rozgrywa się zbyt ła1Jwo.żbyt
powierzchOWlIlie,
zamiast
przejść
w szc.zytowe lI'lasiler1!i.e
groteski, podkreślooej muzyitą
! ogólną walką wszystkich prze
dw WB~, która byla'.;y
dopiero dobrym poprzedzeniem
p0Ż8pI. Albo S!lJffi pożar. Gaś

me

śWi.'tIo, slychać jakieś dość

oszczędne

trochę czerwieni w tle, po czym światlo
&ię zapala, znowu gaśni-e, zmo-

hal&'lY.

wu s,j.ę zapala, ale przerv.ry są
zbyt kirótlk;le. tak że owo stałe
migotooie

daje raczej

v..'TaŻe_

-nie niepOkoju a nie grotes.kowej pMliki, jaką
mo&łybY
B'tWorzyĆ rzads-ze, ale wyrazistsze (co nie 2lI1aczy:
świetlarnJa

dłuższe)

0-

poszczeg61'Dycn tT.a.g

mentów akcjJ ra,towniczej. Turównież groteska nie zostapeŁni wYWZymana. Tutaj
róv,rnież szansa, ja·ką tekst da-

taj

krą.gle, zapalając2 się i gasnące
kola, bierze w tym pełny ud2lial, bowiem w tych wlaŚlnie

la w

obrazach osiąga Byrska :zmallw
mite zsynchronirowanie wszyst
kich elementów przedstawienia:
glosów. akcentów plastycmych
(światla na tle). gestu akt=a
a Wlreszcje - muzyki. Owa
dyseyplina anystyc2lńa imscenj
zacji, owo podporządkowanie

kana. Oczywiście, to nie są spra
wy istotne. Daleko wai:.nJejsza
ja'lt "sprawa dE.'lkor8cji _.j mu...
zyki. DekOTAcje i kostiumy

w.i.~i reżysera całego bez
jątku zespolu !lJktoTsk.iego,

wy-

któ
rego poziom jest - powiedzmy - dość rómy i ·wytworzenie z tego nier6wnego materia
lu jedipolitego dziela o niewartości

21Wyhlej chwilam:i

i

elcsproesjj. scenicznej jest os·iąg
nlęciem.,

trudno

w

strzec. A

którego
znaczenia
Kielcach n.le do-

ileż

pomysł6w,

w tym bogactrv.ra
ile pr7.ekory i R1k-

tua~ości, ile wdzięku. Pod parodię wymierzoną w upraszcza
jące wyobrażenia

o jutrze pod-

kłada BYlI'Ska
obs8rv..:acje na
wsklroś wsp6łcze5l11e, nasuwające

przypuszczenie, że cała ta
&komphkowana sprawa '2l\Vią
postatWieniem i r02JWią
II części j€6t po prostu
prete!ks1tem do stworzenia dz:ie

l.atna z
żalnjem

la na

wskroś

dzisiejszego, 0w okręimej fOTmie przywary i wady żywotne

śrn:iesza.jącego

! pospolite wśród nas, tyle,
nie tak jaska-awo widoczne

że

t

wytykB1l1e. Kto wie, czy nie
była to kcmcepcja samego Majakowskiegu? Kto wie, czy tu.
taj właśnie nie tk"/:i klucz do
tej trudnej sztn.l.ki?
Ale wróćmy do :!rucendzacji.
Jej nowoczesność 1 zwartość

je teatrowi nie

została

już

wVkonaU,

jak

świetną

opr-awę

wyzys-

wsrpomnia-

le~t LUiana Jankovrs-ka i An_
toni Tośts. Stworzyli nie tylko

p1astycZlflą,

która sama dla siebie je.st poważną

wartością

artystycz.ną,

ale stworzyli ponadto dekocację calkowicie podporządkO'Wa
ną
idei inscenizacyjmej. Znaleźli

jąC'ą

formę plastyczną wyraża

w obu wypadkach

myśl

reżysera w .spo600 tak hafn y,
że aż zaskakujący. Jej niezaprzeczalna malarskoM (z;własz

cm w pleI"WSzej

dobrze

pojętą

części) łącząca

nowoczesność

telelotua1ną <>raZ rado§ć ubocz_
z faktu. że
autorzy scenografli są począt
kUjącymi pl""t)"ka.ml a "Pluslowa" - to jedna z ich pierwszych pcac. Muzykę do "Pluskwy'! napisa! Stefa.n Kisielew
ski, 7Jl18ny kOmpozytor, autor
m. In. ŚWietnych pieśni i utworów imstJrumentaLnych, pisan, pu01icysta·; krytyK.a'muzyce tej moma powiedzieć to
samo co o oprawie plastycmej
- by!.a -dobrym wyrazem ide!
imscenizacyjnej. LącZlIlOŚć ta.
łą011flOŚĆ muzyki!
z akcją
niemą, nie za·wsze rÓWln:ie uchwytna jak w opisanej sce-

Nie

che, """"

marlWIć, ale t41e1 domek
lo '" z!ym guk!e;"

1IZkodnl.

ob)""W'atelka z CUłT'llą tasiemką :na szyi_

nie' gło..cbWania, jest arcyważ
nym elementem
insceniz.fłcjl,

tościarru

narracji muzycznej.

laby na;n 7JTlacznie więcej inspirac}i 'E;;tel)iezmej niż dostarcza obecnie.
Tyle o insceni~cjl. plastyce
i muzyce - L-zech najciekawszych element.ach tego przedstawienia. Pokaźme rozmiary
re-c-enzji nje pozwalają już na
ba,rozlej szczegółowe omówienie poszczególnych postRCi. Po_
za Zarembą, o którym byla j,uż
mowa, l jego Prisy-pkinem, sta
i!1owiącym pow8;>,ny krok na

~~~~~ ~:~~\\~i~kt~~: ~}~:

6ceDograficznych

żą satysfakcję estetYC:m1ą j in-

myśliwskie
NA

"ETAPIE

ODWAGI".

Odważny

nie<;/1vr.anl€,'
odwaza ... kQzde ro'lrll,.

KFLNF.RSKA
.. WYDAJNOSC"
Jak

oszczędzam

wydaj-

zaP1ltal CZ1/ wiesz tli?
Po prostu. na;zwVCUIjnt.ej,

-

n.ie

wllda.;ę_

-

reszty!

FACHOWIEC

M6wiQ. ze tęgi fachqwiec
CiaT1Ulgi?_
A tęgi! tywej wagi!

dwi.ekie kilo

Ryszard PodlewskI
NAGROBEK
KIEROWNIKA
JEDNEGO Z KIN

§m!.,.telniJc
do Jcina.
Niestety. organ.izm
tego nie przetrZ1fT1'UI.l.
Włożono. dwa. birety
do grobu ezehtści.
Swięty Piotr go w'twie;
do nieba przepuści.,

J<>Jc

przeciętny

chciał

raz

weHć

l\larek Jaworakl

JAN PAWEL GAWLIK

(Dokończenie

ze str. 3)

o giI"Ulntowne badania

naszej

współczesności,

potrzebne są
wsze<::hstronne, niesk.rępowane dyskusje
naukowe. ~
jaJk. najbard-::iej

o KIEROWNICTWO

IDEOWE

siąg,nlęciom
naszej nau~o
w ciągu ostatniego dziesię
do1ecia poświęca prof. Zó1kiewski wiele miejsca. Nie są
one bYlIlajmniej nikłe jak W
utrzymują ni~t6rzy n,iecierplj
wi krytycy. Przeciwnie,. -d0JX)bek nauki
...

O

tyc:zmego,
wypaczBlnie teorii
dwóch nurtów w literaturze,
sekcians.kie ocenianie z rzek.Jmo klasowego pUJl'ktu widze_
nia
gu.stów
estety'CZrych).
Większość z nich jednak to
teorie slus2l11e i cenne, które
pomogły nam w walce z teoriami reakcyj,nymi, ciemnotą 1
\V8tec:zmictwem.
PrzykladQIWo
warto też wymienić ogromny
trud
wskrzeszenia naszych

chlubnych postępowych tradycji narodowych - pracę mają
cą doniosłe zna~zenie dla dalTIYt'Woju świadomości na
triotyzmu.

naprawdę impcmujący. Czyż i1nączej nauka
moglaby sprootać sWym zada·

wy kraju )est

. nlom społecznym - torow!lJlIlia
drrogi budownictwu gospodar....
czemu j kulturalnemu. pastępowi technicznemu. prleobrażenlu
świadomości
. narodu?
Czyż olbrzymie osIągnięcia na
szego kraju bylyby możliwe
bez . nauki. która odkrywając
prawldJowości r07WO)U spolecz
nege, potwala- nam zgodnie z
.tym!

prawidlowośeia.ml

kształtować życie?

T",k np, w h1lllUlJństYl"!,
szczególnie atakowanei przez
krytylków, uderza bogactwo
nowatarskich teorii •. 2:da=ly.
.się wśród

nich,

~o pra~a,

teo

- rte'lal$źywe, h!lJffiującj! r.mvóf
··b"ll1lń, a czasęn1. tęorle _.Jusl'~
ne.przeistacza)y się w·praktyce - n1ektón'C\1wulgaryz1ltorów w karykatw-ę {IIlp, ciasne
.·w,zwnienle rea!Imlu~~

llUetodę

Bab.1eo bezdu"""". 81eo.tnlale,

kiej§ klasy
cież

społecznej.
PrzewłaŚl1ie
kierownictwo

ideowe naszej partii (mimo
pewnych wypaczeń) zapewrnlło naukom społecZlIlym prawidłowy kierunek rrzwoju,
za~
pewniło
ich więź z życiem,
więź z praktyką, uchroniło je

przed"

pr~bami zepdmięcia

na

pozyc'e idea1istYC7ll1e, przed
infiltracją koncepcji reformistycznych, agrarystyczmych, na
cjonalistycznych. Odegrało też
poważną, rolę
pobudzając

pon.u-re OZ""

bylbll tobie ""
em..-ytu·ę!

Jeszcze§ 1D posadzie, tecz
Więc

porzuć.

et4tu s.koda zm.oro, biura
i urzędll,

I od zaleglych ludowych
podań

""rencie

przejdź

do
le

g." d !II

Witold Degler

wychowawc7...ą,

ucz.o-

l walki przeciw
wynlklem za- s!ę reakcyjnym poglądom,
stoliowaalia wyostrzonych mar~
walki o nowe formy 1 nowe
ksistowsk!ch kryteriów meto- treści.
dologlC2lllych jffi unaukowieUmiejętne ! &ku!eczlIle .,toeonie lI1aszej humanistyki, która
wanie metody marlksistowskiej
przestala być domeną mętnych
umożliwi polskiej humanisty_
i częstokroć reakcyj<lych too- • ce wykooanie tych ogromnych
ryjek•• stala się w calym tezadań: badanie
I llIIlalizę nogo słowa zna-czeniu nauką.
wych. faktów 1 zjawislk nasze.Te. ""kce.y ;..- stwIerdza go życia spolec11flego, 7JWyciępro/. Zólklewskl ~ byłyby nie .ką ofensywę bad.wczą na
możliw?, gayby nie kieroWlIllefroncie naszej rewolucji kultutwo .politY<:Z!le partii.
raJneJ.
przemim
w św!.Tneba .to svwier<iz!ć z calym domoścI
narodu.
nowej
naeiskiem, zważywszy że za... moralności.
Analiza
przerÓWlIlO w toku 1Iy!;Musjl jak I biegających
w
§wladomo- prledtem padały sparadYC11flle
ści spolecmej procesów, uogól
glosy negujące koniecmość 'te- nienie doświadczeń dziesięcio
go kierownIctwa; "Zostawcie lecia w tej dziedzinie, umoż!!
trQS~ę:o naukę,> uczonym".
wi nowy rozmach walki o uRzecm1cy ·taKlch· pogląd~w masowien!e Ioultury, o flWWój
_.nJe"dość j8.(mO zdMą ·soble spra
pedagogikł, o Ideową TeJ6fl>luwę, że."je ma takiego kieroncyjną sztukę.
Spo~l>fistwo
Icu w naukaj:h ·-spole=ych, czeka z nleclerp!!wośc!ą na
który by w ostate=ym wy- wyniki tych badań.'
-"il~~lłt)IK1-ja..-,-,-"Q~ TJ'~1II
NaJpięk;niejszym

n.jogó~lejszym

A

PUDELKA ZNAJDĄ SIĘ

NA ULIcACH MIASTA? ...

o

M arzen.ie

zająca....

Rys, Erek

~

<

'!"Fe
~~

-~

-----.

M

-

,

..

~

W doble .actonalfzacjł.
(';Vg, ,.FlUultura i ~,

łzę

- Szrunov.nn.i z.gromadzend! Czuję się zobowi&za.ny. w tej his ..
to.rycMej chwili umyć w tmleniu naszych młodych członków
ślubowanie, że w rozpoczętej drodze będziemy szli dalej i nie
opuścimy nic z naszych żądań aż do zupełnego ich urzeczywistnienia, - Znowu burzliwe, długo nie milk!nące oklaski
l e>k.rzyiti:
- Niech tyje nasza mlodzlef!
O.sobiścle czułem się podczas tych przem&wiefl. nieewoio:
człowiek siedzi na zebr8lI1iu między wytrwałymi t ofiamymi
·bo'=ni'kaml Jakiejś wI~iklej l 8łus7lnej sprawy - 8 ja ani
rusz, nie mogę się domyślić. o co !m wJ9.ŚdIW!e.chodzi,
Przewodniczący mowu ....br.1 glos:
- Moim zda.nlem, powia>p..wmo __Il~ZLUC""''''''''Yf
sformułować ns'tychmiB.5't, jako główne tądanie naszego towarzystwa l jako memorandum. Musimy. 8z8ncrwni przyjecie-le, uwypukli.ć jakt, że niepa_y duch naszych dążeń obali
kaMil- przeszkodę na drodze do n""zego celu I
BurzHwe e>klaski Wl'llagrodz!ly te slowa, które mnie
nież 7-8irn1X:mowaly; przewodniczący umild kwJec.tśeie UJ'Yt)Owiedzieć swoje myśli. Klaskałem, B C"huda sąsiadka poklepała
mnie po plecach. - Tak - mrucz~ sobie pod nosem - święta
~rewda. ten człowiek umie to wyrazić .. ,
- Mój sąsiad prosi
głos wrzasnęła naraz moja sąsiad.
ka i wskazała (['la mnie palcem. Sala ucichła, 8 przewoclnicząey udzielił mi głosu.
do zgrom.dwnych _ nie
chelalem zabierać głosu ....
- Nic nie szkodzi, prosimy m6W!~1 - !trtyczeli jedni • inni wołali, że nic nie slychać, l prosi!! o spok<lj. Obrócilem się
więc l powiadam:
- Przy:ac!ele. jestem zachwycony WBP!lJIIllalym duchem tego
zebra.nł-a. Jestem przekonany, że nasze dążenia zostaną Ulko.=.
rOlIlow.ne powodzeniem i że dojdziemY do zasłużonego, wielce szlachetmego celu. Dlatego, szanowni przyjaciele, przystą.p
my natychmiast do sedna sprawy i odeślijmy memorandum
zaraz, natychmiast! Tak jest: natychmiast! To jest m6j 'YIlio
sekl - Kości.ta kobieta .-rucila mi się na szyję. a !nni ści
akali mi ręce.
- Dziękujemy za bard"" cenny glos. Memorandum natych"
miast ~ystylizuje-rny odpov.riedzlal przewodniczący, Wy~
stylizowano je natychmias<t:
- ".Domagamy się feepektowania w całej rozciągłości n8szychslusmych żądań. Fakt, że dotychczas nie poczyniono
w tym kierunku żadnych kroków jest godny poialow.n!a.
Byłoby nam barozo nieprzyjernnie, gdybyśmy musieli w niepomyślnym przypadku mobilizować opini~ szenw.ej publicznośc!. N!ech żyje plan dwuletni!"
Tak mniej wI<:eej br7m!ał tekst memorllJIldum.
- Pozo&ta,wcle tam jeszcze miejsce na pieczątki I _ powie_
dział przewodniczący, gdy obecni podpisywali memorandum.
Gdy 'WS"Zyscy pod:pisali, ja również podpi6ę.łem. Potem zebrame 'ZOStało zakończane \lrDCZystą rezolucją,
Te.z:az, przyjaciele, mam skrupuły. Byłem na zebraniu ,przemaWlałem ł podpisałem pamiętne memorandum, ale dalibóg
dotychczas nie. wiem, o co właściwie chodziło. Może to zaproszenie doręczcmo m·i przez pomyłkę? Może listonosz pomylił
drzwi w naszym czynszowym domu; nie byłoby w tym nic
dziwneso przy stosach zaproszeń ł za.wIa<l<>miell, Iit<\re
dziennie ro1Jllosi. Zehra.n·!e zaś rzeczywiście było piękne. Nie
ma czego ul<rywać. Piękne ! wspaniałe. Zebrania jut nam
weszły w krew, Bez ruch nTe moglibyśmy julity'; _ to jest
prawda I
Przelożyl z czes~~o Fr, Swanyca

°

z

DO BIUROKRACJI

Spór o

się energicZlI1le do czynu. Otarł chustec7Jką,
ł kłaniał się kJas7..Czącyrn mu słuchaczom..
Potem w.tal jakiś mlodzi,k z bujną C1lUpryną,

bierzemy

Dowcip!!

akcji, funkcję z wysokimi war

Gdyby nie kiep~'ki odbiór techniczmy. muzyka t.a dostlł.icza

PO't-em poprosił o głos dziadek z bródką.
- Ja - powiada - calkowlcie zgadzam się z wywod.mI
s-:anownego pana przewodniczącego i jestem do Żywego prze.
!ęty tym, że los m! dozwolii doczekać się tej chwil!,
kiedy

Oszczerca..

ponieważ
poddaje widZOWI
tempo, nastrój, rytm alkc~i, sta I
je się jej k9ffientarzem i łąnnikiem między wzruszeniem
widza a przebiegiem scenicz- nego "d7Jiania się". Rolę tę niespokojna, peŁna dysonansów,
na wskrQś nowoczesma muzvika
Ki.sielewskipgo, spełniła bar'd7-O
dobrze - łącząc swoją ilustracy j-ną, wtórną w stosunku do

może
dla swoich obiektyv.'z
troską o oddanie klimatu i tenych ile właśnie owych
go co InOim8 by ..nazv.nać (!OU- --nych- wartośCi sc€'D.c;"iiliYc1f-C=--Itpode>bal mi się Józef Zbl~óg
ler locale akcji, idz.ie w parze
z prostotą, i pomysłowością jako Sprawozdawca
(bardzo
ta zaś łączy się z przejrzys1ym in
trafna sylwetka I maska), Tatelektualizmem szczegółowych
deusz Kubalsk.i jako Bajan,
rClZiW'ażań, widoc7mym zwła.sz
I\13r"ia Wlnl.:1cI'0\\'a j:ok0 Rozacza w drugiej części, tam,
lIa P..,wfIloWn8. RE'''e~ans. Anna
gdzie troska o utJrzymam.1e suP;-z:,>',,~('('ka
jej nlN'1<3rodrowości i pf'OStoty oprar\.Vy plas
na cÓ;'kn.
G r;"! lx-k, .latyczmej spotyka się z kooie<:z- ko Drużb;,. BeP-barC! Willkównością stworzenia wizji czegoś
n:1. jak:> D7.:f"":C7yTI8. An'lrzej
zupelnie nowego, łączącego w
B,d("e-rzak. j<::),o Chlnp3k z
sobie piękną formę, zatruty
K.~!alJką oraz cały zespól stri1,jad technic~u posuniętego
ża\;;:ów B9.k('>11.8~, S:=Jkov,r:cz,
ad absurdum oraz zaba.""'ne,
Tok8r:::ki l Zb1róg
N:€i'tety.
groteskowe akcenty przejawia- nie w:nz;alcm \iVitt')lda TDk:'1rjące się
głównie
w kostiuskiego dubluiCj('pgo z Zarembą
mach. Ta bardz.o dobra dekorolę Prisypkina.
racja przYlf10sząca wi dzov.r:l du
środków

-

ną, wypJywającą

,W.A3'JetnlCll ml • .,lrolltoWej po obu 81rrmnch .,,!t,- :Nawot1<ł tD
~.ii;::'.n",.!!!.", chwili obe<tl1ę; ~"tloHkan,,§cle bZoków o Iqcz.
.. eJ ~ku"Ćlt;;'rz. okola 3Z0.000 m' (50 proc. ,a budowY) jO$1 gotowych dQ użytku.
~.
Fot. - .CAF.

I ·tnlll- a
a 'AlI:!
'UI- a
C O d ' a I'"
KI"ela"''''zvz'ni" e9.
RfłdaJu/a Iła.s~a

"" ""

Jut

lit

tJo8ł~tu

PnJ"'lIch

fI1lttPfłllth dtłJtllcll

:~rq:c:I~:ttJ::; :~~~:Cf~ D~:~:w~::::tI~i"~;::lrft~~~zq::;;
dNa

tHi

dZł!/tjuego

będne7fty

ramie.szczat

po:l

hi.nit!15~

,.ubrv.łQ

Wo""ccl. dDtllcrQe. tvch spraw.
W.... lo .... początek uprryto-mnlć robte, t. 1<terunelc
glówny p[anu 6-lemlego by! łU1ceIOWctnvłU1 uprzemll.lo-

roua'"

'~~~~~h~a~~~Il«~'I~~~~~~()~~~~~~mo~~.u>warv.%~~~~~j~~;;~~~~~~~
;.zbyt m~lą odleglość
Y
skarvsz:ewa od Radomia", co nis;>!"LYja wykonywaniu
pl.ndw. Próbuje oię część winy
zloiyć na barki bylego księgow~~ 'i~. prawda?

i~;ffiJ:~~~~~
~i,;j

Puypatrzmy się bliżęJ meto . .
dom pracy %Brządu GS, gdyż od

tych metod 'ZaJętą wyniki .gzia.
laLnOOti gOsrpodarczej 1

nej katdej "PÓldldelnl
nia. okupu.
.'
wteni •.~ lc'rtlu~_W:. ~.Iq.lcu z.. Wm 1!!.. województwie kielec---W Skarys%ewkiej GS metod!
1<im "'v b uclowali§ m ll:
,-pracy ,.nądu nl,e jest skompUNOWOCZESNĄ
CEMENTOWNIĘ
W
WIERZBICY
kowana _
o,larać .I~
klóreJ budowa oparta byla na Cio~ume"",cJtl :;~"t~·~~;t~~::~-p':t&~~~~:~9D! 1\ uJ-powier.."",
ZAKŁADY
PŁYT
PILSN
C
WIE KeW-'KONnrCPOLA, kt6riic"

.oko .rm.eehan.tZOW4na.
KOMBINAT
•

kt6T'eao

.uche

w

GIPSU

W

fl,(1jbltts~ch

KOŁO
otrzy~m.amll

GACKACH

dnł..a..ch

BUSKA,

ZAKŁADY

W

społecznego

pierwsze

t

m8d"notrarw'-

!ynk~

BUDOWY PRZEWODOW I ARMATURY
KIELCACH, któryc" budowę będziemy kontynuować

iD Ml'tym ciągu w ""jbLiżs'lIch lalach.
WymienUiAmy ttowozbu.dotvane wieLk.ie zakl,adll. Dodać
ft.lIteżll. te wt/buclowaU.śmy
UJ
wojew6ihtwie kielp'cklm
..ówntd szereg mniejsZ1lch zakładów. Pnz-a tvm ro:budowalUmu i ada.ptowaLL.łmll

IcIndów. Do takich

01<01,0 13 L'l'ttlieJIlC1lCh

zallc'll~

należy

CHODOW
CII';ZAROWYCH
która jest kolebkq potskiepo

SAMOSTARACHOWICACH.

ztvm

końcu

w 1955

rok~

ponnd 225

tY';~CJ1.Lll

dzfe ci otr~maU ,nie tlllko pracę, ale t mfe,'łZkanta u: nowozbudowallych o:dedLnch rohotn.kl1lch na MIL~'qJ 112_ Skartusku. Majówce w' starachowtcn('h, Slydłówku { Zng6r-"

w KI.kach, Planlach I Obmtsku w Radomiu. W
Z'Wiqzku re wzrostem ludrtoAcl m.tejli'klej
ro!surzvt się
..ówn,iei t rynek zbytu dLa. artvkuł6w produkowan1lcn

.kleJ

prtez wiei kleleckq.

Przed

już za-

FABRYKĘ

W
przemysłu samochoonwepn.
W ZWtllzku
z-aszły Oh:hokH~ zmian}1 tl' ."fruktuf7'e spolec:tnej ł kla .• owej nauego u'ojPwód?1tnn. W nkn!ais realizacji planu. 6-letn.if'Oo ztL'i~k.':z'!Jhl 5i~ .<;zprpm kl.nłłl/ robotniczej.
Ludzt'€' % przeltldnfone; 1/'\1 kielE'ckip.j
otnlltn.aU pracę w nowozbudnU:fJnl.lch { rozbudotl'nnllch
z-akladach przemyslowych. Jeśli u progu planu 6-1etn.iego
w układrie 80cjaUstllCVtvm prn,cowaro oknło _,150 tysięcy

o.ól>. lo pr'll

!.!.:!Clo partII

.

Miczurinowiec" wśród dzieci'

pOWJe'Cie kieleck!m odby
Iv s,~ Zf."b! aniH. pod~la·
wow}"ch org<łnl:r:H·p __ [l.'1L
,
tYJn~'C'h
poświ~e
(,mr'n, lp·

W
nlu

instrukcji

tr;l!n(>-go o

I

CJI

KomPt'lu

wymlań'ie

Pfl.\'l~·ji1ych

i

Cen-

l('gltymt'l-·

WPtO\\',adn,.

niu JednoJI!('go sr~t€'mu e-wi·
dencjl pa,t{vjn(n:-:c ZetJt&nJS te
w poważnym J,topni;.J
riily się do ożywie'l'a Ż\'da
wewnątr:npa rtyjnego.
rodobl1 ie
'Aioje",ÓdZKQ

l{nnfęrencja.

która sporo uwagi P<- święciła
tym sp!'awom. Na wl:lpomnianrch zebrania.ch omawiM10 2[\
dania organIzacji
partyjnych
na. WSI 1 w mleście.~ d)"S"ku
v.lano o pofl18w\e ct.lonka partit
O Jego obowląl:ka{'h.

wymianą

kończeniu
przyjęciu.

I podjęte]

Samo

de~yzji O
zaś przyjęcie

kandvdala 1 człn-nka
partII
aktf:>m oschłym, pozbawl~
Inym, cech wychowBwczo-q)Olltyrenych - formalnym. Nie 5tano\\1 ono waine~o wy . h.rzeI\ia w
tyciU tej organizacji.

jP<:;t

Takie traktowanie prncy z
kandydatarrJ ,~Iywa ujemnie

na ro~ój 'Ideowy I politY<"1J!1Y
kandydata, 'z:nacz;n!e go opóJ.
nla. Niejednokrotn!e tet mUSl
pociągać p

nie to jest w wielu
cJa{'h nlf1doeenione. Kandydatom poświęca olę mBlo uwagi,
,atra.ca. II~ niekiedy r6tnicę
miedzy nimi a. cdonkamJ par
1I1. zapomina. te Ilał kandydacki to czas konłf"cznłe poJrzehny do wdrolenla kanch'da
ta w wypełnianie obowlq,zk6w
'rzlonka parW. W wieli! or~anl
zacjach panuje przekonanie o
tomałyc2mym
.. przE'~u~'Bnlu"
andydat6w
n8
członków.
.lpst to berozo !'l.kod~;"..'a zasada. Często przyjmuje !il~
na
członków
partii kand\'r1at6w
bez przewidzianych ~tatutE"m
opinii
polec;ających
dwóch
czlonków partiI. Z takimi wy
padkaml formalnego podejścia

legitymacji

partyjnych
do ny stoounM .do Ideologii I Unii trolulą placenla l'kla<1ek
na
partii. W
roku !iwO'lch zebraniach. N~e robią
spraw pi'-zyjmowama w -<Jzen;o - politycznej
kanUyrnrrow--j czło-Ilkow par Uł55 kielecka organu.acja po- tego sekre! arze ł egzekuty\ry
tli sp'Hkac się moma Jeszcze wiatowa wykluczyła 1 skreśll POP. Zdarzają się I takie "'1'
dz;ś w POP przy Kamieniolo
la z ewidencji okolo 140 Cllon padkl, że sekretarze POP zemach w Jawonni. Tam opInii kó'w I kandydatów partii,
ob""'e
pieniądze %B .kładkl
polf'rająrn h
kfłndydł:\tom
z
"byt długo przetrzymUją
u
reguły nie wystawia SIę przed
LEGITYMACJA
.ieble, nie wplacając na tychzebraniem POP, a po jełi:o zaNa ·wspomnian'l1'clt
zebra- miast do KP. Ostatnio miało

,,:-~an!za-cji

za

przedhlżenie

Ze tAk
jest nle-ch świadczy l takI fBI{t,
te na terenie pov.1atu kleleC!kiego do dnia 2.1.56 f. b\'lo
219 kand~~dBt6w t. pn:edavv71to
nym Btatem,
Z rozbudową partit
wląte
oczysZC'!.enle szeregów partyjnych. OrgBJllzacje party)!ne
powiatu kieleckiego mają w
tym wypadku sporo osiągnięć.

sl~

Wyklucza

nlach parly)!nych ~domlnowaly to mIejsce w Kamłeniołomach
jea=e taki. zagaOOl."la jak: Wiśniówka.
stosunek do legitymacji parNie najlepiej jest w klelec-z
tyjnyc)t, oplacanle składek i klej organizacji part.vjnej
fre!<whtcja na zebraniach. o" lTekwencją
na . "".branlach.
tychcz.. pop I Ich eg.okuty- Pnyczynl\' "WgO zjawiska jest
wy niestety za malo uwagi m. In. to, -tii . zebrania partyjpoświęcaly tym ,.gadnlenlom.· ne są Błabo ~ pnygotowywane
Wypadkl zagublenta leglty- pnez a!Uyw, pnez lekrelarz!>
macjl pa,'\yjnych no terenie I epekuty\\y pOP
'oraz In-.
powiatu zdarzają olę dość C7.ę .truktorów KP.
Członkowie
sto. Nie zawsze jednak
Iq partii nie zawsze są zamadazgłaszane 1 naletycJe roz.patry mlan1 o tym. na jakl temat bę
wane, Np. trze<' h towarzY57.'y dzle sią odbywać na.Jblit.sze ze
nale4:ąc:-ych do POP prz:; taMa
branIe,
ku w Zagnansku l~ub!ło do·
OstatnIo, tak. OpłSC'Btt11e skta
wody part)'jne jeszno w 1952 dek
czł->nkowskich
jak
I
roku. Wie-Ie minęło ~zasu za· frekwencja
na
t.ebrantach
mm towan.ysze ci zawiadoml- Zl18C"Zll11e Si~ popraw1.ły: OrgaJl o tym !JOP. kt6ra p6znicd, nlzacje partyjne coraz częściel
bez gruntO'\\"nej 9.n9.1:7.y prZY-I 81J1al1zują te sprawy na swo..
czyn
zagubienie.
legltytnfłr'jl· ich zebraniach, Nie'MnokMt ..
skreślila Ich , ewidomjl. Czy nie Mw..t udzi€lają kar par~hJsmlle?
fa
opus:&7anle zenieterminowe opłacanie
Jak wyic::az:ały te' rÓWnIe! ostatnie zebrania., pOlO'i>ta
wia WIele do życleTIia. Są one opłacane, po pierw"'le n;e~
tennhl1m,\"o I po
d 'lltzl e nIe
zgodnie z oboWlą,zUJ ą tą tary-

Dla rolników

~

w.

N.

wciqż leżq

A maszyny

na deszczu ...

e lec·"'c"gznn

;e.t~~ ~~;ka '!O:!~.y~

~ti';'~M:~ie~=;:~!= ..!~":!(,.PO"'-OCY_dJ~:-'~!~;~ii~pfJfuK~~!I<>~~ {,.~"':."tn~!~~~h~.niC"'h'~·~'''''

-;rz

fa

=-

I·

'trBlttSporl
kieratów
Z-5 (450
IztU)t) I D-2x2
(JOO sztuk).
Zna=e trudności były w roku' ubiegłym, zakupem buks6w - obecnie
ich pod dostatltlem.
S'ą teżjestwy9larcza~oe
Ilośol łemleszy I odkladnie _
razelF
286 ton, a -redliczek
do.,.
~rom .prowac:lzoM
ogółem przeWO 120500 szuI<. ,

Iw, .,1

kończeme
budowy,
na ut'uchomienie ·tkałni
mechaniC7Jl1ej.

ża,"._hae.ła

Spóldzleln.l Pracy,
tym-s _,
Wszystko bezsd<uteemle: Spra
wa opaTla się, o· FańatwdWą go d~I>l'(IW,aC~z~dl~:;ltlii'ih,: lM~

Komisję t>Planowania
-Gospo-,
darozego,
Ministerstwo'
Prze
myslu~ Drobnego - .ale i to ru....

51

~Ió
rażu1mtu.
korzy&tano
jlii "" ,"ś2Yiiitiłl~~~it-'~.~1i·i.";1~;nifF:';p~~lipll~

-".~"."

nte

Pot. -

CA-P.

W'U'kor",'U's6ać
~
'II ~
...

ki

warun
do przepl'owadz. enia

sprzyjające

ore"!·:

'ągnięct8<,h

w

dziedzinie popnęstać
Jednak
PODlewał
wykonanie
orek
nie moma, Trzeba w dalszym
tylko
01_"
CIą.gU
pracować
usilnie
nad glęboklcb nie
podniesienIem dyscyp.lnY par- szybkie przeprowadzenie zasie-

tyjnej.
Na zakończeme tych klllru
fq, Dzle!e ,Ię tak dlat,",o. te uwag trzeba powiedzieć, ze opop nie omawiają, I nie kon- kres przygotowawczy do wyZ-n/l'ltl łrl.krurł71crwłec t homiany legitymacji partyjnych
t t •• t , . , ••• t t t. t. t ••• tł ' f f t f ' , ł'
dowca kukurydzy Z W0j. lu- : ••• , " " " , . , . t, t •• t •••• , . t , . t , . t.t •• , •• " " ••••• t , . tt " •• ~'ł' t. t t t t •• t t. t t.,." t •••• , t ."-t tV t
w powiecie kieleckim znaC"Zni~
bers kiego p, KDttun opowpłynął na ożyv:ienie tętna ży
wiada dt'teciom. O S11)ojej p"a- E
cia politycznego wszystkich or
ClI I os-iq""ięclach.
ga:nlzacji partyjnych. OtywleFot, - CAF,
nie to tneba w pełni wyko...
rzysta6 dla lurokleh wyJaśnienia ,aszetytnego ,_złonkow
początek nle<:o kalenda- ty przypadajllCe no rozbudow~ prac wykończeniowych przy nia jedwabiu, P0%8 tym maotwa partII, praw I obowlllZmowo... W lutym 1951 ro- przemyołu
włókienniczego. budynku w Pińczowie I na 22 szyny te ,,zdątyly"
w ciągu
k6w CTJonk6w partII dla wzmo
VI'
ku powstaje w Plńcmwie Tak odpowiadano Przynal- Upca ub, roku w mokrej jes%- BW_j pięcioletniej be%ezynnej'
trltenla pracy wychowawczej
.1.\
II<
l7
Wlóklennicr.a Sp6łd2lielatla Pra mniej w Wa,..,awl. ludziom, r:ze hali uruchomiono jedną ..kadencj1" mocno PQ1'd%ewleć,
wśrM CTJonkó'!--.lJ.art!t...J!rza~8lrie'ganIa -w:. codziennej dzlaIalnoś_! wymogów stUutu
I
nanędzia rolnicze, W porównaZwiązek BranZow~ przysyla
A t
b wI .. p.tdziernika.
Wtedy 'nowu pić. Czy tJrzeba je będzie pneleninowskich norm tycia par'ruu I pierwszym kwa.rtałem ub.
do Pińc2.0wa kU.ka maszyn za
ymC'Za~~ oz:
a ł cm
przerwano produkcję, gdy t 'tS ZJlaczyć na uom?
tyJnego. podniesienia świado
roku poprawę te: wld.cI zwł.....
kupl<mych w Q,tOOre prreta~gu
~~eż" ~u~ ~fa~ ~~ rząd spóldzlelni zarządzll dal- W jaki sposób motM
mej dyscypliny par\)·jnej.
~za w do.tawach mlocarń WI\l!po
licytacji lód~iej nrmy wal papę t dachu' potartac,,- sze prace w)'Kończenlowe.
'wiązać pnec.lągającą"ę w
B. z:
komlotnych, oteW1llków, pługów
"Fuks d LtsowS'lti. 6 I\s<to- nej .topy gdZie otały pord""
Ale to jes-zc:ze nie korile<!, nieskończoność
"'Prawę plńl-sklbowych, bron polowy('h I
pada zalozono kamień. wę~el- wlale jut 'maszyny, przez dzju~ CE"Jltralny Związek Spółdzlel- ezowskiej -tlkilni. budyn1iów t
posiewnych. a 8zc_ólnle ON dony pod budynek tkaim, w 'kt6 ry w ścianach wchodzii do, ...o e,oścl Pracy aprobując fuzję rd~ejących m88%yn?
.
__ ~Ia~le czc:ścl zamiennych.
rei mialo pracować tr:zydtiestu lIY kto chela!, m.iikaly co przy-' dwóch
spółdzielni zarządzU
Naszym zdaniem, właśnIe' te
I tAJ<iip'Ol1i:':J~==ly--roI<-l~~~:2:.ws~o~to~~rz~ed~dP21t-"ęc~i:::u...dlA.tITtntejue śrubkI...
pnendeslenle malej tkalni me- raz, Idy w pianie li-łetnlm
1955 PZGS-y i GS-y rozprawaniespełna laty ro-z;poczę
- .. ,
chanIemej naletą.. j do' kde- 0101 przed nami zadanie WYko
<12\ly 130 młocarń. to już na
dziwna 'histona pJńczowsk.lej
Tak bYło do roku 1954, Wte- leckiego "Rooa", a ·umiej..o- rzysłanła "'I."tldcb mieJlCOpleTws%y kwartal br, otrzymaO'Póldzle1nl, tkalni I
Btarych dy to właśnde przez Pińczów wtonej w K';ach kolo Bielska wyob rezerw, spraW\ wlltl1B
my 55 sztuk. w czym U\ajdą się
rna.szyn...
przejetdżala jaku kGIn!.sja ba- - do nowego budynku w Plń- slę,~ komłtJa I_Janetó"',.
poswklwane przez
rołnlk6w
Otóż jak wynika z relacjt dająca możliwości roZbudowy czow1e. W nowej haU mOi:!na która oceniłaby Uytecmośc!
mlocarnie MC-85 I 1.-2-18, Załudzi, któr%Y .,.kręcą" tą opra- zanled-banych
przemyslowo pomieklć loilka zestawów me- maszyn,
lian
lecbnlozny J
powiedziano n)wnież przyd2lial
wę luż pięć lat, pińC20wsklm mlll"teczek.
Zalnteresow8ll1o chlmiemych kl'Oslen, a tym.. ewenmaln" mołllWOŚłl lob wy',00 siewników,
W "'Przedaży
spółdzielcom udalo się wpro- Idę tBlkt.e stojącym bewżylecz- czasem Idą w niej bele wato- korzystania właśnie w J'hie....
• najduje ,ię 830 pługów dwuwad'Zlć budowę t'kalni do pl.- me dość ładnym I dość dużym liny. W przymości ma, bu ota- wie, ~1Jez lI n ewołeilla, demo...
okibowych i 5214 ,jednoskibonu inwestycyjnego
na
rok budynkiem n!ec;Iomej tkalni. nąć poiI10Ć zgrzeblarka i killta łatu ozy teł .I!~a na
wych - pr6cz tego nad<!jdZie
1952, ba, doprow~dzilj nawet Si>ł'a-w8c ~ła SIę głośna I za- mas~ produkcji raczej po- złom. Nad tym prOblemem wIjeszcze 2100 pługów, a bronpobudowę do ~stan" $Ul"Qwego. wędrowala podobno.a. do Pro- mooniC7,ej, %Oli
wspornnd.". nlen się ....tanowlć WZSP I
lowych i posiewnych' oęazie-w
Ale w ł953' r. czynnlki cen- kura~ury Generalnei· W wynl- krosna ~e • Kęt mon MInlBlerstwo ....,••fl"..... -n;"'~~"~I--:I kwartale przes-zlo 8600 sztuk.
tralne odmówiły kredytów.
ku P!Sm, momt6w l telegra-, tuje się w ... 'Kiełcach
nerO:'
hk na bieżące poIrteby wymów, budynkiem, maszynami I
,tarczająca jest Ilość kultywaRozpoczęły się d)ugle i ~- 1llńczowoką 'spóldzielnlą zalnistnieje więc przypuszczenIe,
torów (2780 sztuk) I sieowników
owocne starania o przY'U\al)le teresowlily się wl~dze woje- te znaezne moiJiwoścl pr.oduknawozowych. Spodziewany jest
kilkuset tys.lęcy zł"tych na 'UI- wódzlde. 'Wojewódltkl Zwląmk cjl jrupe daje nqwa, dosyć du- ,

.

por:"'-

SKŁADKI

.....-SZeu...-

gów dWtlltcowrOw, kanerowlr:zów. zauszników
kułackich.
Skre41ają z
ewidencji ludli.
którzy w szeregach partyjnych
znaletil się zupełnie przY]Oadkowo, nie biorących
udz:ialu
w życiu I pracy ""ganl.acjt,
ludzi, którzy wykazu;'lI- obojęt

I~ bm. tka/filo ZąklatMm Barnlflla"lich lm. Marchlew$ki~go rIJ
todzl
u.'lIprodukorlJata pl~rwsZl/ milion ~.
trów tktJllln 110
_plGIłU 3-CIO·
IdnJego. Na mJęciu; drukCl'z W61lO!l!skl dru.kuJe ostatnlq ,ztuk, moter/cłu • plerTJ)$ugo ttUllolIQ..·

~~:,,;.';WY;k;orz~l'-;~§~~~*~~i~~~~

........ " .•~~:~~~~~~~_~~~~~~i~(~
'

wu ,Mi jarych, ale takte ma
duty wpływ na pnyszłe plony,
M1nlsl<Jl'9two RolnI<lwa apeluje do spółdzielni lIrodttkcy]nych
l gospodarstw indywidualnych.
aby wyko.-.yslaly spnyjaJąee
obecnie warunki 'do wykonania
orek, I<t6rycb nie .dątylypi~
prowadzlf Jealenlll ub. roku. .
Sprawa ta iest szczególnie
ważna dla WOjewództw: poznań
ski ego, szezeclńskiegQ Iblal.".
stOokIego, w których jesienią
ub. roku pozostało do %Oor8nl.s
blisko 20 proc. pól. 'Pneznaezonych Pod zasiewy jare: ~.
.'~'

Slu!ba"rolna---pow1maQóplh

nować,

aby POM-y ud2ie1ilY po
mocy w przeprowad.enlu orek ..
szczegoUUe tYm ~ sip61dzleln!om
produkcyjl'l"', które 'ilie .poSilidają dostat=nej ilości sjly' po,
ciągowe).

~~-
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21-11

-P·otarna~Nr~te1.

Młiic:la ObY~Ił!~~~S::'~tt. ~L
KINO ".....MIR ... ..Głos ph:una·
.... film prod. 'ra.neu5kl~.
k.INO .;,WOLNOSC" - "Złote Jabl.
k." -, film. prod. radzieckiej.
eJ~ła"

.

RADOM-

TEATR IM. ST. 2EROMSKłEQO _-_._IJ~et"",,"--'dlL~""IllIlJ~~~I~:~h

~1!:!Jq.
-~- - J<I~O "BAL TyK" - ..z.8.C'urowanv

UJ. przez
k8ri~atł

ro~-~~._.~S~~otnfiIe
w Warszawie' ;..... łllm prod. polskiej.

W kto'"ych

.. 8Iał. erzywa"

KINO "HEL" -

loanlków.
ców
Kielecczyzny o ."\I'a~~:~r; I~~!~:~~
się dl' tej tak potrzebn~j pracy.
Wszelkich Informacji udziela
Wydział Kultury Prez, WRN.
- __
_
B ...

-~~ - c----h,....,~""
..

rJ~:~":';łI~~nc.;!~. ul.
;~!~g':. ''!'.,~;eo~~ ;o:~~!ami•.ao
2O~'STĄWY I MUZEUM:
u~ KSe~~\r~::~'!th

miejSCowościach

z4baczymy jeszcze

e lepsze-rozmieszczenie kiOsków

.Suh1okaio-radn __ wsą-Stkłego Cl

:;::w.'7.

_' ~~t!eu'!;, chp~~~~I~~ ~~:pO~1cf:;.

:~:al b~~!:iez:::lo~~kI:'Zle~aaRa!;: l.gE°otri",Przedsi<>vVYC,hię~OTS~ ruJ~
stawa •. Ptakl. ~t8JO'IW".

stawia -s-w:ą sztukę-

Pt.

nSublokA -

D'YtURY APreR:
tor do wsz,yst'k'iegQu - Stwn1słaApteka Nr tS - Plac. 'KonstytUe]1 S wy F]esz8Irowe! W miastec2kach
Apteka Nr 14 - ul. SlowaekJego 45 nasz.ego wojewÓdZtwa. W gości~

POg07ou:eeR~8t!;;o-:ONOW~

~:!n!at~~

Pogotowie Mł!łeyjne

:

~~ :t~ ~~~z~cy t;~=

11-31

Kolejno

Od czasu do czasu na central~
~ecenie wpadnie w Kie.le<:kię jakiś "badacz" ł spec w tej
dziedzinie, Przejedzie samoch0dem w ciągu jednego dnia klika czy kilkanaście wsi i mi a-steczek, Wynikiem tego jest broszura dla tubylców i rzesz tu~
rystyunych, podająca (wybieram jeden z licznych w takIej
broszurze błędów), że kobiety
regionu świętokTzyskiego noszą

na

wystąpi on

21 styc·znia
(sobota) - w Kielcach, 22 (niedziela) - w Rad.omiu, 23 (po-

1I·1l

STARACHOWIce:

KINO
"Star" "PIosenka
za Illl-edzialek:) r - W Skarżysku, 24
grosz" film prod. czechosłowae- (wtorek) _
w Skarżysku-Kam.,
~eJ.fI!~!e~~~~a ;;lt;k;~~~a do domu 25 (środa) _ w OS'trowcu,
KINO .. Robołnik" -

film

-

I<I~~O~~~~~t~~! -

.. Pned

fYt""b:;~1o;:aneulk!e..I.

--

KINO

cy"

--000-

.• Przygoda na

Mo". C",w,,"ym"
austriackief

a
Piakna1Iiiiii wynfo:an
:fi
...

pc""

..

fI~dem"

W

..Płęknośd no-

"Gdyn!a" -

CH~~~LlS:~~· Ir.ancuskiej,

KINO "Now<t zyde" _ "Sól demł"
film prod. amerykańskiej.
BUSAO:
KINO "ZdnW" - "Eltbłeła. Joan·
~~~kl~rZystral.B·· - mm· p~. fran·
_

SANDnMIER2.:
KINO .,Wisla" - .. Wolsa. WollllI"
_ film prod. -radzlecklt;J.
!WN::'II,/E:

KINO
-

.. Stal"

-

"Zwleclowt:y"

f~~zrl~'~CE~ort;aJ\skleJ.

-

KINO .:Znlcz" - "MiloM: na wIratu" film proc!. radzieckieJ.
OflAT('JW:
_ KINO .. Od~a" - .. Mały uciekinier"
- film proo. amorykańsklej.

l(r.~gN~gh,mlk"
fUm prod.

sramy" KINO

.,Przod~wnlk" - n!!Cl:y.nne
"Mlehal LomonOSOVł" radzlE"ck!eJ.

NiedzIela KINO

.. Hutnik"

-

.. Irena

dQ do-

Osoby, kt6re do tej pory rue
~łosiły się po odbiór wygranych, proszone są o z.głoszenie
I
me do dyrekcji PDT.

g

ę po

(z)

film prod. pol5ldeJ.

Jak wam sit.; podoba!

..

Dlaczego...

Kilka -dni temu kierownictwo kieleckiego PDT zorgani~
zawało losowanie nagród "dla
uczestników ogłoszonego jesz..
cze - przed ŚWiętami "konkursu
_
ankiety", kitó.ry spotkał się
z dużym z.amteresowaniem ze
strony klientów, Napłynęło du
to odpoY(iedzi .. ~ pytania zada.ne w ankiecie, 8 dotyczące
usprawnienia 'Pracy PDT. W
wyntaru losowania wygrane pa
dły na
następujące
osoby:
H. Kasprzycka - Tadloodbiornik, St. Scieglenna tec21ka
skórzana, E. Urba.nowlcz
serwis porcelanowy, K. Dąbrowska _ torebka damska,
H. Sokół _ ,portfel, 8. Baran

I

111m prod

,mu" -

Ił

konkursie PDT

...w Jęclnej(;W!e' ulice OoJa.zd
Pstrowskiego, bie~ce w st!"o
n~ stacjI kolejowej są nieoświe
tlone?
ł

.. ..ttikt nie zainteresuje się naprawą pompy
przy swon i na
placu 14 Styc:zmia 30, :z któ~

korzysta
, ..na
ktqre

spijają wam śmietankę".

Ostry, zlośllwy dowcip. Ile w

nim prawdy? ·Poszliśmy spra w dzić na mieJscu. Oczywiście z

apa.ratem fotograficznym. Uśmla
li.śmy się porządnie, gdy dozor·)owiedZial nam. te szczury

zapleczu) przypomnieć Dyrekcji
Okręgowej Barów Mlecznych,
że sm C'2lI'I.e dla konsumentów
~
.
posllkl oraz hlg"",a. to. ~
stawow~ warunek pemy ej
wegetaCJI Ba.ru Mleczneg<l Nr 2.

toną

sypaJ1~e

w

ml ..zkańców?
szerokotorowej 1
pl'8.ce wjazdowe,
nie są wy-

błocie

żużlem?

Czesław Czerwłec1d

korespcmdent

Na

budowę

brB!ku kiosków PUP I K
, na terenie naszego truS"
pisano już niejednokrotnie.
Jalcltolwiek odpowiednie czyn"
nikl odpowledzlaly. że kioskÓW
nie ma obecnie znalazly się one
I cor~z więcej stawia się leli
na ulicach Skarżyska,
Stawia się, ale gdzie?..
Otóż na
1 Maja byly my
kioski. Jeden u wylotu ul. Staszica," dł"ugi" obok kwiaciarni, 3.
trzeci przy kinie "Wolność". Obecnie postawIono czwarty kiosk
obok 'gmachu PKO. 1 po CI.)?
Czy nie można go byl0 postawić przy ul. gen, Swlerczew~
skiego, przy której w ogóle nie
ma kiosku?
Nowy kiosk na osiedlu Mlllea postawiono w odległości 201)
metrów
od
starego.
Czy
nie można go było pOEltawlĆ
pny Innej uliczce? Np, kolo
bloku 50.
.
Stawiając ten klO!k twierdz'>"
no, że musi un stać na naj ruch·
lIwszych ulicach. Zgoda! Ale
przecież nie każdy mieszkameC'
"P. z bloku 10, czy 14 I bllżej
nich polożonych będzie biegł na
drugi koniec . Milicy, by kupić
gazetę czy papierosy.
Ktokolwiek
planował
rozmieszczenie kiosków w Skarży
sku, ·podchodził do tej sprawy
jednostrQnnie. A pr'zecież Ska-fzysko, to nie tylko ulica t Ma~
ja, Są też inne ulice, przy kt6-

Domu Kultury w CI'ekuta' ch

wę Domu Kultury im. Stefana
Zeromsklego w Ciekotach. Jednocześnie wzywają do podejmoapel pracowników Narodowego wania podobnych zobowiązań
I Banku Polskiego w Jędrzejowie. wszystk~e gminne kasy sp6łzobowiązali się przeznaC'zyć
l dzielcze w województwie
kieproc, swych poborów grudnlo- leckim.
Bronisław Bogusz
wydr I styczniowych na budo
Sobków

,Początek dali sami ąons,u-\-:- owszem ~aras.zk-l,t-ją --&oble
men-ci. --Pewnego dnia zgłOSiło po tym P<Xf:w<fr"ku, ale .I?rzeważ ..
-Hę .dG-- naszej redakcji trzech rtie rano, CZylI, gdy obltzą ba~ki
młodych ludzi, oświadczając:
i garnki ku::hni :Baru, wyblo_ Idźcie obywatelu redakto- rą coś z poJemOlka na śmieci.
rz.e z aparatem fotograficz.nym wtedy wracają do swoich kryna podwórko Baru Mlecznego jówek, aby wypocząt przed noc
Nr 2 w Kielcach (obok dworca .nym terem ...
szczurów nie
PKP), B; zobaczycie sami, l?~z,...
Niel
utrwalicie niL kliszy tuczarnIę··· zauważyli.
Przecież musi wresz- sowane zostały przez nli;Szą pocie ktoś zainteresować - się za- mysło"Wą retuszerkę· Wldzleliś
pleczem Baru, bo w przeciw- my natomiast na ~wórku BaOnym raz:ie s8Jl1lO'\.Volnie przyklei~. t'U stosy śmieci,oblerzy~, popiomy na oknie wystawowym tego· lu, a wśród tego bańkI i garnzakładu żywienia zbiorowegD ki z. mlekiem, oraz tuż,
duży napis o następującej tre- otwarty, cuc~nący. pełny śmie
ści: "Konsumenci. bądźcie czuj- ci pojemnik. Tó wystarczy, abY,
n~ bo czwSronoine wl6ezęgl raz jeszcze (pIsaliśmy juź o tym

- -'- szczurów:

dużo

stacjd

wąskotorowej

"""""c -KlIsłk
komplet
.!pióro damski
wieczne.I Wł.

,;D,II
radr:łeddeJ.

osr RnWIEC

I

o

Zespół teatralny Państwowe-

Pracownky

Gminnej

Kasy

SpółdZielczej w Sobkowle (.pow.
jędrzejowski), odpowiadając na

rych mieszkają ludzie czytający
prasę i palący PSlPierosy.
L. Lasoła
korespondent
-000-

Wl'łk
»
,

koza 'I koz' ląta·«

Da-l'za runda l'OOJ!In'WeI< o mi&1:rzostwo kiasy A w ko""ykówce I slatkówoe odbędzie się w
W
sobotę l nIedzielę. W sobotę w
Radoml u o godz. 17 w hal! RZO
W l1ledz!elę 22 bm. o godz. 16 grać będą kOBZyokarze Stall ze
Teatr Lalek WDK wysta>Wi baJ- Spartą Kielce. O tej samej gokę dla dzieci, pt. • WUk, koza I
dzinie w saLi WDK w Kielca-oh
kotlęta·"t
się zespOły starachowic
i UnU Pionki. W 8t8
rac'ho'",icam r07..e§ra:ny zostal[lie
16 mecz koszykówki żeń
pomiędzy starem Staracho
i SKS Iskra RadQm. W nie
koszykarzy i
się o
godz.
Stanisław Krzo8,
Radom
Skl'ZY\llarz, Sta.n\8ław
ze Starem StaraehoI Tadeusz Kot; nleucm!W1i pra- Wice, a w Kielcach Zryw Klelcawnicy OS w B!eld.naeh. POW'lce z Radomlakiem. Koszykarki
KleI~e stanęli rueda>WTl<> przed SKS Opatów roze.grają w StaraSądem Wojewód7lklm w Klel- chowlcach mecz z Włókniarzem
cach '"" to. że prowa<ł2!Jl chao-- Radom,
.
tycm.le dokwneniację w sprawie
.
- .obowią>jkowych dostaw, wystaW m!~ach a!~tkówki
wiali fikcyjne !<wIty chlopom .. odbędą s.lQ . _ turil.leje. W
za dostawy 04''''' przywl<lAZC1aH Klelcacn w niedzielę III'IIĆ będą
sobie zalnkasOW/lllle od rolników w Salt' WDK Q godz. 11 I 15 ....
naleZnoścl.
SIpoly Budowlanycb Klejce. BaSąd skazal Slain!slawa Krzo-- dom\aka, Startu Sandomierz I
sa na 5 lat więzieh18, ~dysla:: tinłt- Plo:n1t!i. W R8dOrii1u w'
;"m!~~;,la~~':;a~~~~; Lic, Koch&1OW!l<.1ego &potkają
s·kJego na S lata I Tad""""" Ko- . . . . . . . . . . .-. ............ .
ta na dwa lata wlęzJen!a,
'

WDK

-

KRADLI Z WAGONOW
Edw....d Giemza, Władysław
Giemza I Czeslaw Kupczyk ze
Skowronowa Uikiradll· kilkanaście
prz .. ylek towarowych z wagonów, wartośo! 50 tys. xL
Sąd Wojew6dzkJ .kazal Edwarda GlelTIZ'l na 6 lat, WI.
Giemz!;' na 5 lat I Tadeuma
Kupczyka na 4 lata Więziema.

~

Sandomierza

Sekcja holkejowa oandoml.....
sklej Wlsly (dawndeJ S\>arty) &ta
raJa &ię pnzygaWwać do nadcho
dzącego seronu jak najlepiej. Za
własne

fu:nd\lS'Le

brai<!! w
czącegO

Uo7;Upeln!onO

sprzęo!e dla
w kiasie A.

zespołu

wal

Korzystając

z chwUltl'\VYcll m<>żlIwośd hokeiści WIsły rooegrall towarzyskle spo!jkarue ze StaJ~ z MleJca.
której ulegll w -.nkIu 1:6
(1:2, 0:1. 0:2),

PllStuszko (LZS Wielka WIei)
najgToźnlej,"V

. e.t
J

JÓż..

rvwot

wl1eo,

l!, NIemi...

»łI' ;o~na Budape~zteri~k.m«

Armi<l Ro- panta I niebezpieczeństwo obtę
d"ecka jut nas·tępu;e hl- ŻeMa. Alceja skupia się na jedtLerowcom na pł.ętll. a włe- n-vm domu., gdzie w pe'LLmvm
mil z dolw4a<lczenia, te wtedy mleszczańsl<lm mieszkaniu unaJba'dme; uateJq, wV!adc- krvwa się młoda Zyd6wka. &0
wu;qc swq wścleklość na tud- ",iesl'kani<l
tego
P1'''Vbl/wa
noki oku.powam.ego kraju. Na kTewnv
pospodarzv.
kt6ry
Węgruch mieli jaszcze do po· w-rQZ
ze.tWym· przyjacielem
mocy
.fasWZ01JJa"e
wo-jslw zbiegi z aTmll Horty'ogo ! tu
węgierskie, co. bardzo wtTUd.-j pragnle się ukryć P1'zed ta....
"lało watkę ,,1e!lcznllm gru- darmerlą.
M!ęd"V
m!odl/m!
pom partyzantów.
zawiązuje
mę
m\WM, kt6ro
FUm
przedsta.wla
wlamie jednak ..le ,0tuJe dziewcZ1/1lY
wl/ci"ek , ŻlloIa miasta, które przed i_clq z 'ql< fCUJzvlada do!eĄ spodziewa się woJś- st6w;
cia wojsk radziec1<lch, ale mu- ._ No tle b<mlzo ,ealtstycznl/ch
..zru>sIć •"'.zcze terror okU- I
dobrze
zaobseTWcwl>nl/ch
scen tego k-osZf7Ułrnego życia
między strachem przed bomba
mi a strachem przed ~itZerDw
cami I Ich węgierskim< SPI'Z\I-

,ol< 1945,

"to Z",.." "

rękau;'czld?
W dniu. 11 bm. Mar6k Nowaczelt.
um. VI KłeJcaeh, puy ul. Pomor·
sklej 7 'Przynl6sł do naszej redakeJI
rcka.wletkl . damskie. które- r.natazl VI
ty~. .dniu na
Plaeu
Partyzantów,
Zgube motna odebrać VI RedakcJI. VI
dzlale łnlorm.aeJI. ;91 godZ". od 9-16.

mlerzeńcaml,
mIoąe; parv·

blej.

wtedy.

sprawo
miloścI
wvpaao naJsla-

Ucieczka Jutki wlaAnie
1<lelll/ ,natazla oddane-

wejść I bez
n!cryjego
sprzecVwu wvnldć dmecko, I
teń obóz, do którego ucieka.
Jutka. Możliwe jednak, te tak.
tam to wvgtqdalo I "le motemy 'P1'aw tych· mler"Vć nas"Vm potsi<lm do.łwladczenlem.

Glównyml osobami fUmu Sil.

tu

właściwie

końCJI

wszyscy miesz-

domu, srukaJqCJI ocale-

nia w schroonle, KItkama liniami trafme Sil. narvsdwanl r6ż
ludzie tego bęzimiennego
tl umu I Ich rea.1«Ja na rozgTI/
wające _ się wypad1<l (tchórze.

ni

opoTtu.nlścl,

damv-

pa:miętoJq

ce o swej przynateżn-o.Ś.d ~
ffd.). FUm· zaciekawia.
..gdyż przedstawia
dość wiernie obraz niedawnej pTzeszloś~
ci. ale mimo tylu .awartych
tam dramatycznych
8ytu,qcji,
nie sięga' do serca widza. nie
wywpluie glębokiego wzruszenia. C"V to wina "ie do~ć dobrej l1T1I (Jutka). C"V scheniac

'zakończenia
(po
dramatu osobistego
" 'aslzmie mów! się !Gl< dV- Zoltan znajdzie cel w żl/ciu
sk,etnie, me nazvwajqc ...ec"V walce o nowe IdeallI) - doIć,
'1'0 imieniu. Widz "",10 zonen- te wyczuwa się JaklA .niedo.
to",",nv w. tvch-s_waeh 0111. Jednak lako całość_
np. in/odzież. kt6ro się • II/m ten W1/różnla _..tle w.łr<ld
nie' •• tknę!"· - "" pewno nie duk,cjj węgierskie; nie podejzorle1!.luJi s-Ię li kogo j o co tu
chodzi. Mo~e "" Węgrzech wy mowanym c 'p':zez nlq dolych-.
glqdalo tO inaczej 'nlż u "OB, cza.s tematem ł sprawną re-

ate nam wydaje

I .trze.tone, . do

się

dziwne •

njl<Ogo

"le

którego. każdy

UWAGAI

UWAGA!

BIURO DYREKCJI
MIEJSKIEGO HANDLU DETALICZNEGO
ART,

PRZEMYSŁOWYMI

W KIELCACH

zostało przeniesione zul. Sienkiewicza
na ulicę W spóląą 5

ŻIIserlq.

74

Tel. Nr. ··Nr. 43-27, 38-68
44-K

sowe;

go przyJaclel4,
mogącego' Jej
pamóc, jest doU "ieuzasadnlo- tycznego
"a. Nie wiadomo tet. dlacze"" przejściU

prześle to-'l/hetto ,przez

.

I mota

WROCŁAWSKA

SPÓŁDZIELNIA

ROBÓT

IZOLACYJNYCH

WE WROCŁAWIU, UL, RUSKA 3'2733
WYKONUJE

WSZELKIE

ROBOTY

IZOLAC.JI TERMICZNYClI
olepll>' l zimnÓ9Cbronhyeh oraz kwa.sood;mych urządzeń.
instalacji I przewodów przemysłowych' oraz przewodów
wodoclągowycb
I kanalizacji oblektó~
fabry~znycb
I gospodarki komunalnej.
32-K

B, H. M.

1"7edakłó,t

-'---Jlid1Wt-

--""1-ao1'
.'

.

